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PREFAÞÃ

Drepturile romilor au apãrut ca domeniu de interes la mijlocul anilor ’90 odatã cu Centrul European
pentru Drepturile Romilor (European Roma Rights Center, ERRC în acest volum). Din punct de
vedere al drepturile omului, ele reprezintã un caz particular al unor concepte generale: sunt o dezvoltare a drepturilor omului în chestiuni legate de romi. Aceastã particularizare nu trebuie însã înþeleasã ca o simplã ilustrare a cazului general. Principiile ºi normele de drepturile omului nu impun
în mod direct o anumitã înþelegere a chestiunilor rome. Drepturile romilor nu sunt incluse în drepturile omului, aºa cum, de pildã, codurile genetice sunt înscrise în ADN. Prin articularea în termeni
de drepturi a aspiraþiilor ºi preocupãrilor unor largi categorii de comunitãþi dezavantajate percepute
ca “þigani”, drepturile romilor contribuie la dezvoltarea teoreticã ºi practicã a drepturilor omului,
subliniindu-le importanþa ºi tot mai puternica forþã de transformare a lumii într-un univers politic
în continuã schimbare. La nouã ani de la înfiinþare, Centrul European pentru Drepturile Romilor
prezintã, prin acest îndreptar, câteva din lecþiile învãþate din proiectele destinate pregãtirii de activiºti
în domeniul drepturilor romilor. Un element esenþial al acestor proiecte a fost utilizarea progresivã
a semnalelor ºi informaþiilor venite din rândul activiºtilor romi. Acest îndreptar reprezintã deci o
parte a unui dialog continuu între o anumitã viziune teoreticã ºi o miºcare socialã, o primã încercare sistematicã de a utiliza învãþãmintele dialogului pentru a le transmite unei noi generaþii a
miºcãrii rome.
Scopul acestui îndreptar este sã ofere un instrument strategic celor implicaþi în miºcarea romã, pentru a face faþã provocãrilor zilnice în lupta lor pentru drepturi egale. Poate fi folosit pentru a explica limbajul ºi modul de înþelegere a drepturilor omului celor care sunt mult mai frecvent în contact
direct cu romii ºi problemele lor concrete (activiºti grassroot). El poate fi utilizat ca un ghid introductiv privind activitãþile în materie de drepturi ale romilor la nivel naþional, regional (european) ºi
internaþional. Îndreptarul pãstreazã însã ºi o perspectivã pragmaticã, el putând fi folosit pentru a
dezvolta acele abilitãþi relevante în procesul de protejare ºi promovare a drepturilor romilor. În acest
scop, el a fost structurat în douã pãrþi.
Partea A, Cum sã înþelegem drepturile omului, prezintã noþiunile necesare pentru înþelegerea principiilor fundamentale ce stau la baza drepturilor universale ale omului ºi, prin exemple ºi exerciþii,
le ilustreazã cu probleme cu care se confruntã comunitãþile de romi din Europa. Capitolele 1 ºi 2
aratã cum ºi de ce drepturile omului sunt standarde universale, aplicabile tuturor, bazate pe umanitatea noastrã inerentã. Aceste capitole acordã o atenþie sporitã dreptului la tratament egal ºi luptei
împotriva discriminãrii în contextul drepturilor romilor.
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Capitolele 3 ºi 4 se concentreazã mai mult pe modul în care drepturile pot fi exercitate ºi protejate
printr-o serie de instrumente ºi mecanisme locale, naþionale ºi internaþionale. Mai întâi sunt prezentate pe scurt mecanismele naþionale, iar apoi sunt trecute în revistã instrumente internaþionale precum cele ale Organizaþiei Naþiunilor Unite, Consiliului Europei, Organizaþiei pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa ºi Uniunii Europene.
Partea B a manualului, intitulatã Exercitarea ºi protejarea drepturilor, se concentreazã asupra abilitãþilor ºi activitãþilor de care au nevoie activiºtii ºi organizaþiile neguvernamentale în munca lor în
domeniul drepturilor omului. Capitolul 5 descrie procesul meticulos de cercetare ºi documentare în
chestiuni privind drepturile omului. Capitolele 6 ºi 7 aratã cum pot fi folosite rapoartele ºi acþiunile
de advocacy în interes public pentru a informa ºi stimula schimbarea. Capitolul 8 discutã importanþa ºi utilitatea aducerii în faþa instanþelor judecãtoreºti naþionale ºi internaþionale a unor cazuri.
Capitolul final al manualului, oprindu-se asupra unor importante miºcãri sociale intrate deja în istorie, aratã cum se pot obþine schimbãri prin acþiuni directe ale activiºtilor ºi cetãþenilor.
Glosarul ºi anexele au fost incluse pentru a suplimenta informaþia oferitã ºi pentru a ajuta la
rezolvarea exerciþiilor din manual.
Centrul European pentru Drepturile Romilor crede cã acest îndreptar specializat, conceput pentru a
reflecta starea actualã a luptei pentru drepturile romilor, va aduce ceva în plus în rândul manualelor
de drepturile omului mai mult sau mai puþin exhaustive. Dat fiind cã îndreptarul presupune o abordare educaþionalã interactivã, sperãm ca el va constitui un instrument flexibil, plãcut ºi uºor de utilizat ori de câte ori va fi nevoie de pregãtirea unor membri ai comunitãþilor rome pentru a ºti cum
sã îºi apere drepturile.
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1. CE SUNT DREPTURILE OMULUI?

Introducere
Urmãtorul text a apãrut într-o ediþie din 2003 a jurnalului trimestrial Roma Rights editat de ERRC.
Un canal de ºtiri din Praga, Radio Praga, a difuzat ºtirea potrivit cãreia în oraºul Slaný din
apropierea capitalei cehe, autoritãþile locale au evacuat, la sfârºitul sãptãmânii 14 - 15 iunie
2003, cinci familii rome din locuinþa lor aflatã pe strada Uvalova. Potrivit organizaþiei rome
cehe Dzeno Association (Dzeno), în urma evacuãrii, cele cinci familii rome au rãmas cu
mobilierul în stradã în faþa fostelor locuinþe, în semn de protest. Trei dintre copiii evacuaþi se
pare cã ar fi fost luaþi din grija mamei lor ºi duºi într-un centru de plasament în Praga, în timp
ce mama lor însãrcinatã ar fi fost lãsatã în stradã.
Potrivit Radio Praga, domnul Ivo Rubik, primarul din Slan, a respins acuzaþiile de rasism,
afirmând cã fusese de asemenea plãnuitã ºi evacuarea unor familii ne–rome. Domnul Rubik a
afirmat cã s-a ajuns la evacuare, deoarece familiile în cauzã nu îºi mai plãtiserã chiria. Totuºi
Centrul de Consiliere pentru cetãþenie, drepturi civile ºi drepturile omului (Counselling
Centre for Citizenship, Civil and Human Rights / Poradna), organizaþie neguvernamentalã cu
sediul în Praga, a afirmat cã unele dintre familiile Roma evacuate ºi-au plãtit chiria la timp, în
timp ce alte familii au încercat sã negocieze cu autoritãþile oraºului, lovindu-se însã de un refuz
categoric din partea acestora. Radio Praga a precizat, de asemenea, cã în urma unei decizii a
primãriei, familiilor li s-a cerut sã plãteascã chirie pentru cã locuiesc pe stradã, aceasta fiind
proprietate publicã.
Potrivit Dzeno, autoritãþile din Slany au anunþat existenþa unor planuri de transformare întrun adãpost pentru femei a clãdirilor de pe strada Uvalova ocupate înainte de romi ºi de mutare
a aºa-ziºilor cetãþeni “neadaptabili” în locuinþe temporare ce urmau sã fie construite într-o
fostã bazã militarã. Noul loc, aflat departe de ºcoli ºi de majoritatea serviciilor, se pare cã nu
ar fi fost accesibil cu ajutorul transportului în comun. Doi poliþiºti aveau sã fie desemnaþi în
zonã, pentru a menþine ordinea.1
Citiþi urmãtoarele afirmaþii. Sunteþi sau nu de acord cu acestea? Motivaþi.
Afirmaþie
O minoritate nu poate suferi din
cauza discriminãrii dacã respectã
aceleaºi legi ca ºi ceilalþi.

Sunt de
acord

Nu sunt
de acord

Motivaþie

Oricine are dreptul la o locuinþã
corespunzãtoare.
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Sunt de
acord

Afirmaþie

Nu sunt
de acord

Motivaþie

Drepturile economice ºi sociale nu
pot fi puse efectiv în aplicare

O persoanã sau un grup are dreptul la protest paºnic împotriva
unor nedreptãþi
Dacã ceva nu este prevãzut de
legile naþionale sau locale, nu
înseamnã cã reprezintã un drept
Femeilor însãrcinate trebuie sã li
se asigure o îngrijire ºi atenþie
speciale
Toþi oamenii sunt in mod egal
îndreptãþiþi sã se bucure de aceleaºi drepturi

Activitatea precedentã a fost menitã sã vã facã sã vã gândiþi la drepturi. Care vã sunt drepturile ca
cetãþean al þãrii dumneavoastrã? Care sunt drepturile dumneavoastrã ca om? Existã vreo diferenþã
între acestea? Cine este responsabil pentru protejarea drepturilor omului? Atrag drepturile dupã sine
o serie de îndatoriri ºi obligaþii? În întâmplarea relatatã mai sus, romii cehi în cauzã au fost în mod
clar subiectul unor abuzuri. Cum se raporteazã aceste abuzuri la drepturile fundamentale ale omului? Acest capitol va explora termenul “drepturile omului” ºi va introduce alte câteva concepte
importante pentru activitatea în domeniul drepturilor omului.

Ce sunt drepturile omului?
“Toate fiinþele umane se nasc libere ºi egale în demnitate ºi drepturi,”2 ceea ce înseamnã cã toþi
oamenii posedã anumite drepturi din naºtere, doar pentru cã sunt fiinþe umane. Acestea sunt cunoscute drept drepturile omului. Principiul, care acordã tuturor
fiinþelor umane libertate ºi egalitate, reprezintã fundamentul
Toate fiinþele umane se nasc libere
activitãþilor în domeniul drepturilor omului. Drepturile
ºi egale în demnitate ºi drepturi
omului existã pentru a proteja libertãþile fundamentale ºi
demnitatea inalienabilã atât a indivizilor, cât ºi a grupurilor.
Din ce sursã izvorãsc aceste principii ale libertãþii, egalitãþii ºi
demnitãþii? Ele izvorãsc din umanitatea noastrã comunã, din faptul cã toþi bãrbaþii, femeile ºi copiii împãrtãºesc condiþia de a fi oameni, indiferent de diferenþele dintre noi, cum ar fi vârsta, etnia,
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sexul, orientarea sexualã, convingerile politice, religia, originea socialã sau naþionalã, limba, averea,
naºterea sau alt statut. Fiecare dintre noi, ca fiinþã umanã, are dreptul la respect. Drepturile omului
diferã de nevoi deoarece drepturile sunt un dat în timp ce nevoile sunt aspiraþii.
Existã numeroase ºi diferite drepturi ale omului, fiecare dintre acestea având urmãtoarele caracteristici.
•
Drepturile omului sunt universale – Ele aparþin tuturor fiinþelor umane, indiferent de vârstã,
rasã, etnie, sex, orientare sexualã, credinþe politice, religie, origine naþionalã sau socialã, limbã,
proprietate, naºtere sau alþi factori externi
•
Drepturile omului sunt înnãscute – Ele se bazeazã pe recunoaºterea valorii intrinseci a oricãrei
fiinþe umane. Ele nu trebuie sã fie cumpãrate, câºtigate sau moºtenite.
•
Drepturile omului sunt inalienabile – Drepturile unei persoane nu îi pot fi luate, nu se pot
înstrãina ºi nici transfera. Nici o persoanã sau instituþie nu are dreptul sã priveze o altã fiinþa
umanã de drepturile sale pe care le are în calitate de om. Acest lucru este adevãrat chiar ºi atunci când un drept al omului nu este recunoscut sau este încãlcat de cãtre un stat.3
•
Drepturile omului sunt interdependente – Toate drepturile omului au o importanþã egalã.
Încãlcarea unuia dintre ele afecteazã exercitarea celorlalte. Drepturile omului sunt astfel interconectate, indivizibile ºi toate la fel de esenþiale în protejarea demnitãþii umane.

“Drepturile omului sunt înþelese în general, ca fiind acele drepturi inerente fiinþei
umane. Conceptul de drepturile omului, aratã cã fiecare fiinþã umanã este îndreptãþitã sã se bucure de drepturile sale, fãrã distincþie de rasã, culoare, sex, limbã,
religie, opinii politice sau de orice altã naturã, origine socialã sau naþionalã, proprietate, naºtere sau alt statut”. Human Rights: A basic handbook for UN staff, OHCHR
UN Staff College Project 1999, p.2

Potrivit cotidianului naþional românesc, Realitatea (28 mai 2002), primarul
oraºului Roman din judeþul Neamþ, Dan Ioan Cãrpuºor, împreunã cu poliþia localã
ºi lideri romi au încercat sã introducã “certificate de bun rom”. Certificatele ar fi trebuit sã fie eliberate acelor romi ce dãdeau dovadã de un comportament bun. Potrivit
ziarului Realitatea, romii care nu erau în posesia acestor certificate li s-ar fi interzis
sã intre în barurile, restaurantele ºi discotecile din Roman.
Conform publicaþiei Roma Rights, 3–4/2002
Referirea la romi în acest fel condescendent ºi umilitor reprezintã un atac asupra universalitãþii, caracterului înnãscut ºi inalienabilitãþii demnitãþii lor umane. O astfel de
politicã sugereazã cã unele fiinþe umane sunt „mai egale decât altele” ºi asta este împotriva temeliei drepturilor omului. Nu trebuie sã “meritãm” drepturile omului sau demnitatea umanã, ele ne sunt acordate nouã tuturor în calitate de fiinþe umane. Din fericire,
în acest caz, se pare cã încãlcarea drepturilor a fost recunoscutã de unii lideri ai comunitãþii rome, iar certificatele nu au mai fost emise niciodatã.
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Mituri ºi fapte despre drepturile omului
Ceea ce urmeazã este o listã cu mituri obiºnuite despre drepturile omului. Pentru activiºtii în drepturile omului, o precondiþie a asigurãrii drepturilor pentru toþi oamenii constã în risipirea miturilor
care înconjoarã discursul drepturilor omului.
Mit: Statele nu sunt obligate sã se asigure cã drepturile omului sunt îndeplinite.
Fapt: Responsabilitatea de a proteja, promova ºi asigura exercitarea drepturilor omului cade în principal în grija statului. Cu excepþia câtorva drepturi specifice datorate de cãtre stat în particular cetãþenilor (de pildã, dreptul de a vota în cadrul alegerilor), statul este responsabil pentru protejarea drepturilor fundamentale ale tuturor persoanelor de pe teritoriul sãu. Aceste responsabilitãþi includ
“obligaþia de a întreprinde mãsuri pro-active pentru asigurarea protejãrii drepturilor omului prin
asigurarea de remedii efective persoanelor ale cãror drepturi au fost încãlcate, cât ºi prin mãsuri
împotriva violãrii drepturilor persoanelor din interiorul teritoriului sãu”.4
Mit: Oamenii meritã sã se bucure de drepturile omului numai dacã îndeplinesc anumite îndatoriri.
Fapt: Chiar dacã fiecare dintre noi avem obligaþia ºi responsabilitatea moralã de a nu îngrãdi drepturile celorlalþi, nu existã îndatoriri ce trebuiesc îndeplinite pentru a “merita” drepturile omului.
Aceasta reprezintã o greºealã comunã ºi un mit care în anumite momente a fost perpetuat de guvernele care încercau sã limiteze drepturile cetãþenilor lor. Drepturile omului reprezintã un dat al
fiecãrei fiinþe umane ºi “nu depind de comportamente trecute, prezente sau viitoare […]”5
Drepturile omului reprezintã ceva cu care fiecare fiinþã umanã este nãscutã.
Mit: Dacã drepturile mele sunt încãlcate, nu pot sã fac nimic, pentru cã aºa este viaþa.
Fapt: Multe persoane sau grupuri ale cãror drepturi au fost încãlcate în mod consecvent trãiesc un
sentiment al neputinþei. Cu toate acestea, oamenii au posibilitatea de a contesta ºi de a stopa încãlcarea drepturilor fundamentale, cât ºi de a li se face dreptate pentru orice rãu suferit. Implementarea
drepturilor omului este urmãritã îndeaproape de o varietate de actori. Agenþiile guvernamentale, atât
la nivel local, cât ºi naþional, reprezintã adesea primul resort. În plus, tribunalele, presa, activiºtii ºi
ONG-urile pentru drepturile omului, ca ºi instituþiile guvernamentale regionale ºi internaþionale,
monitorizeazã respectarea drepturilor omului. Existã o mare varietate de cãi disponibile prin care
persoanele care au suferit încãlcarea drepturilor lor fundamentale, pot solicita reparaþii. Multe dintre acestea vor fi discutate în urmãtoarele capitole, mai ales în partea B a acestui manual.
Mit: Drepturile omului sunt nerelevante pentru oamenii care nu îºi permit sã mãnânce sau sã-ºi
hrãneascã familiile.
Fapt: Drepturile omului pot pãrea foarte abstracte prin prisma faptului cã foarte mulþi oameni nu
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îºi permit o masã bunã în fiecare zi. De ce sã mai vorbim despre drepturile omului, se pot întreba
unii? Sãrãcia ºi drepturile omului sunt mult mai strâns legate decât ar putea-o sugera aparenþele. Aºa
cum vom vedea pe parcursul acestui capitol, drepturile omului sunt interdependente. Aºadar ºi încãlcãrile drepturilor omului sunt interconectate. Sãrãcia extremã este o încãlcare a dreptului persoanei
la “[…]un nivel de trai care sã-i asigure sãnãtatea ºi bunãstarea lui ºi a familiei sale, cuprinzând
hranã, îmbrãcãminte, locuinþã, îngrijirea medicalã, precum ºi serviciile sociale necesare […]” potrivit articolului 25 al Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului. Încãlcarea dreptului unei persoane
la îngrijire medicalã o poate împiedica sã munceascã, limitându-i venitul ºi abilitatea de a lucra.
Repercusiunile acestei situaþii se simt mai puternic în cazul în care este vorba despre persoana care
aduce cei mai mulþi bani în casã. Puterea de a îmbunãtãþi condiþiile precare în care oamenii trãiesc
vine din afirmarea drepturilor lor umane fundamentale. Sãrãcia este strâns legatã de încãlcarea drepturilor fundamentale, a cãror respectare e cu atât mai importantã pentru cei aflaþi în situaþii dificile.
Mit: Drepturile omului sunt doar niºte idei utopice ce nu pot fi aplicate în realitate.
Fapt: Acest mit este adesea rãspândit de cei sceptici în legãturã cu drepturile universale ale omului.
Adesea, poate fi dificil sã ne menþinem optimismul în privinþa drepturilor omului când avem de
înfruntat în mod constant o lume a abuzurilor ºi a încãlcãrilor drepturilor omului. Este însã necesar sã continuãm sã acþionãm în vederea respectãrii ºi protejãrii acestor drepturi, care nu reprezintã
doar speranþe, ele fiind garantate prin legea internaþionalã. Activitatea în domeniul drepturilor omului este necesarã pentru asigurarea demnitãþii ºi recunoaºterii valorii fiecãrei persoane. Este obligaþia
fiecãruia sã acþioneze pentru exercitarea ºi protejarea tuturor drepturilor pentru fiecare ºi sã înþeleagã
umanitatea comunã a tuturor copiilor, femeilor ºi bãrbaþilor de pe pãmânt.

Cum sã înþelegem drepturile omului.
Identificarea drepturilor

Pe baza caracteristicilor drepturilor omului enumerate mai sus, numiþi patru lucruri pe care le consideraþi a fi drepturi ale omului. De ce consideraþi cã acestea sunt drepturi? Sunt ele diferite de nevoi?
Cine este sau ar trebui sã fie responsabil pentru exercitarea acestor drepturi?
1.

Drept:
Motiv:

Cine este responsabil?
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2.

Drept:
Motiv:

Cine este responsabil?
3.

Drept:
Motiv:

Cine este responsabil?
4.

Drept:
Motiv:

Cine este responsabil?

Exemple de drepturi ale omului
Drepturile pe care le numim drepturile omului acoperã o arie vastã de probleme ce ating toate
aspectele vieþii omeneºti necesare susþinerii demnitãþii umane. Aceste drepturi sunt schiþate în multe
documente internaþionale ºi regionale, care vor fi prezentate în capitolele 3 ºi 4. Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului (UDHR), act fundamental al Organizaþiei Naþiunilor Unite, cel
mai larg acceptat ºi cunoscut dintre aceste documente, poate fi gãsitã în secþiunea de anexe a acestui
manual. O parte din drepturile înscrise în UDHR includ:





dreptul la viaþã
libertatea de a nu fi supus în mod
arbitrar arestãrii sau detenþiei
libertatea împotriva discriminãrii
libertatea gândirii, conºtiinþei ºi religiei






dreptul la îngrijire medicalã
dreptul la educaþie
dreptul la proprietate
libertatea de a cere ºi de a primi azil în
alte þãri

Reflectaþi pentru câteva momente asupra drepturilor enumerate în UDHR. Comparaþi-le cu drepturile pe care le-aþi formulat în exerciþiul precedent. Aþi formulat ceva diferit faþã de ce se gãseºte în
UDHR? Aþi gãsit ceva surprinzãtor în Declaraþie?
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Cum sã înþelegem drepturile omului.
Interdependenþa
Aºa cum am arãtat mai sus, dreptul la educaþie este unul din drepturile universal garantate de
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului. Puþini sunt aceia care ar pune la îndoialã valoarea educaþiei în îmbogãþirea vieþii cuiva. Totuºi, educaþia atrage dupã sine ºi altceva: alte drepturi fundamentale depind de exercitarea efectivã a acestui drept.
Reveniþi la textul UDHR ºi examinaþi fiecare din cele 30 de articole în parte. Cât de diferitã ar fi
fost posibilitatea de a vã bucura de aceste drepturi, dacã nu aþi fi beneficiat de educaþie? Mai jos este
exemplul unui caz petrecut în Bulgaria, care se referã la dreptul la educaþie. În timp ce citiþi cazul,
încercaþi sã rãspundeþi urmãtoarelor întrebãri:
1.

Care sunt obstacolele în asigurarea dreptului fundamental la educaþie?

2.

Care sunt obligaþiile statului în ceea ce priveºte educarea propriului popor?

3.

În ce fel integrarea ºcolarã, acolo unde copii romi studiazã împreunã cu copii care nu sunt
romi, promoveazã dreptul la educaþie? Ce alte drepturi mai promoveazã acest fel de integrare?

Segregare educaþionalã în Bulgaria
În Bulgaria, romii se confruntã cu serioase dezavantaje în ceea ce priveºte accesul la o educaþie de
calitate. O comparaþie a datelor a douã recensãminte naþionale desfãºurate în 1991 ºi 2001 aratã cã
numãrul de romi analfabeþi a crescut de la 28.897 în 1991 la 46.406 în 2001. În jur de 70% dintre
copiii romi de vârstã ºcolarã din Bulgaria urmeazã ºcoli destinate romilor, ce se aflã în vecinãtãþi
populate de romi, izolate pe întreg cuprinsul þãrii. Calitatea educaþiei în acele ºcoli nu a fost niciodatã egalã cu cea a ºcolilor normale. Aceste ºcoli destinate romilor sunt de obicei supraaglomerate ºi
sunt lipsite de dotãri de bazã. Orele nu se þin în mod regulat, iar unii absolvenþi ai acestor ºcoli cu
greu pot sã citeascã sau sã scrie. Profesori necalificaþi, dotãri sãrãcãcioase ºi prejudecãþi rasiale ale
autoritãþilor ºcolare îndreptate împotriva romilor reprezintã caracteristici ale educaþiei primite în
aceste ºcoli. Acest fapt poate fi cu uºurinþã remarcat prin diferenþa izbitoare în ceea ce priveºte realizãrile ºcolare ale copiilor romi din ºcolile rome de “ghetou” ºi colegii lor din ºcolile ne-rome. S-a
estimat cã în Bulgaria în jur de 70% din copiii romi urmeazã astfel de ºcoli.6
La 15 septembrie 2000, aproximativ 300 de copii romi din cartierul de romi Nov Pat din Vidin, Bulgaria
au început anul ºcolar fiind integraþi într-una din cele ºase ºcoli generale mixte din oraº. Programul pentru acces egal la educaþie al copiilor romi, iniþiat de organizaþia neguvernamentalã din Vidin DROM ºi
susþinut de Institutul pentru o Societate Deschisã, a reprezentat o provocare majorã asupra modelului
de segregare educaþionalã continuã a copiilor romi din Bulgaria.7 Ideea ce stã la baza proiectului de eliminare a segregãrii în Vidin este garantarea accesului egal la educaþie pentru copiii romi din cartierul Nov
Pat din Vidin prin sprijinirea transferului acestora la ºcolile “normale” din oraº.
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Copiii romi au fost înscriºi în toate cele ºase ºcoli din Vidin. Pentru aproape 80% dintre copiii înmatriculaþi în programul de eliminare a segregãrii au fost asigurate materiale ºcolare gratuite, cum ar fi
manuale suplimentare, caiete ºi instrumente de scris. Acest fapt i-a ajutat sã devinã participanþi egali
în procesul educaþional. Mai mult, s-au oferit ore suplimentare copiilor care nu puteau învãþa cu
uºurinþã noile lecþii, asta deoarece nivelul lor de început era mai scãzut decât al colegilor lor ne-romi.
Succesul proiectului din Vidin a fost mãsurat prin notele elevilor romi la sfârºitul primului an. Deºi
copiii romi nu aveau la începutul anului acelaºi nivel de cunoºtinþe precum colegii lor, ei eu reuºit
sã recupereze pânã la sfârºitul anului. Nici un elev rom nu a trebuit sã repete anul din cauza notelor
proaste. Rezultatele aratã cã temerile potrivit cãrora copiii romi nu ar fi capabili sã se adapteze la
mediul unei ºcoli noi, competitive, s-au arãtat a fi nefondate.

Evoluþia drepturilor omului
La fel cum lumea sau oamenii ºi relaþiile dintre ei se schimbã, la fel se schimbã ºi conþinutul unor
drepturi specifice, precum ºi aria de acoperire a drepturilor omului. Din aceastã cauzã, lista protecþiilor specifice cuprinse în UDHR nu este în mod necesar exhaustivã. Drepturile omului sunt
dinamice, nu statice, iar acest fapt a fost reflectat în legislaþia internaþionalã prin adoptarea de-a lungul anilor a unor tratate adiþionale ºi convenþii privitoare la drepturile omului.
Când anumite grupuri sunt identi ficate ca fiind afectate în mod dis proporþionat de încãlcãri ale drep turilor omului sau când noi forme
de încãlcare a acestora sunt
descoperite, legislaþia internã ºi
internaþionalã se dezvoltã

Când anumite grupuri sunt identificate ca fiind afectate în
mod disproporþionat de încãlcãri ale drepturilor omului sau
când noi forme de încãlcare a acestora sunt descoperite, legislaþia internã ºi internaþionalã se dezvoltã pentru a trata aceste
probleme. Un exemplu îl reprezintã gradul sporit de atenþie
acordat în ultimii ani minoritãþilor naþionale ca urmare a
escaladãrii tensiunilor etnice, rasiale ºi religioase în întreaga
lume. Discriminarea ºi drepturile minoritãþilor sunt discutate
pe larg în Capitolul 2.

Femeile ºi copiii reprezintã douã grupuri recunoscute ca fiind în mod deosebit vulnerabile anumitor încãlcãri ale drepturilor fundamentale. În þãri din întreaga lume, în fiecare zi, femeile sunt “[…]
discriminate sistematic, excluse de la participarea politicã ºi din viaþa publicã, segregate în viaþa de
zi cu zi, rãpite în timpul conflictelor armate, bãtute în propriile case, le sunt negate dreptul egal la
divorþ ºi dreptul la moºtenire, sunt omorâte pentru cã fac sex, obligate sã se cãsãtoreascã, abuzate
pentru nesupunerea la anumite norme legate de sex, vândute pentru muncã forþatã”.8 Abuzurile mai
includ printre altele, violenþã domesticã, încãlcãri ale libertãþii de reproducere, devalorizarea îngrijirii copiilor ºi a altor munci casnice. Acestea reprezintã violãri ale drepturilor universale ale omului
care ating în mod special femeile tocmai pentru cã sunt femei, iar de cele mai multe ori guvernele
nu fac mare lucru pentru a le stopa. Cu toate cã încãlcarea acestor drepturi în cazul femeilor se manifestã în moduri diferite, femeile continuã sã fie discriminate în majoritatea þãrilor lumii, cu justificarea motivatã frecvent prin valori religioase ºi “culturale”.
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În cazul copiilor este larg recunoscut în întreaga lume cã aceºtia “din motive de imaturitate mentalã
ºi fizicã, necesitã o îngrijire ºi ocrotire speciale, inclusiv o protecþie legalã adecvatã […]”9 Copiii din întreaga lume sunt vulnerabili la exploatare, abuz sexual ºi domestic. Mulþi sunt abandonaþi, devenind adesea
copii ai strãzii, sunt forþaþi la munci înrobitoare, prostituþie sau împinºi cãtre serviciul militar. Alþi copii
sunt discriminaþi sau neglijaþi în ceea ce priveºte obligaþia statului la îngrijire medicalã ºi educaþie. Deoarece
ei reprezintã o categorie importantã ºi în mare parte neluatã în seamã, o atenþie tot mai mare a început sã
fie acordatã aspectelor de drepturile omului ce îi vizeazã pe copii. Alte grupuri care se regãsesc în mod specific în legea internaþionalã îi includ pe refugiaþi ºi pe muncitorii migranþi. În capitolele 3 ºi 4 vor fi discutate pe larg aspecte ale legislaþiei internaþionale.

Drepturile omului ºi responsabilitatea
Împreunã cu drepturile omului vin ºi responsabilitãþile. În calitate de posesori ai unor drepturi, avem
datoria sã respectãm drepturile altor fiinþe umane. Drepturile au anumite limite, în sensul asigurãrii unui
echilibru între drepturile unei persoane cu ale celorlalþi. Aceste limite sunt necesare pentru a trãi
împreunã ºi cu demnitate. De exemplu, fiecare are dreptul la libertatea opiniei ºi a expresiei, însã oamenii
pot primi pedepse civile ºi în unele cazuri chiar penale pentru rãspândirea de minciuni sau îndemnuri
la urã despre alte persoane sau grupuri. Aceste acþiuni degradeazã demnitatea celorlalþi ºi le violeazã
drepturile. Este de datoria fiecãruia sã respecte ºi sã sprijine drepturile celorlalþi.
În afara încãlcãrilor comise de cãtre stat, abuzuri ale drepturilor omului sunt întreprinse în mod
frecvent de actori non-statali (aceia care nu exercitã funcþii publice în instituþii ale statului). În mod
tradiþional, statul a fost privit drept protector, dar ºi potenþial
violator al drepturilor omului. Obligaþiile ce i se impun însã,
În calitate de posesori ai unor
prevãd ca statul sã susþinã drepturile omului. Din moment ce
drepturi, avem datoria sã respec e foarte clar cã statele nu sunt singura parte responsabilã pentãm drepturile altor fiinþe umane.
tru situaþiile de violare a drepturilor omului, actorii non-statali
sunt de asemenea consideraþi rãspunzãtori pentru astfel de
abuzuri. “Angajatori, corporaþii, proprietari, profesori, doctori
ºi orice alþi cetãþeni capabili sã încalce drepturile individuale din cauza neglijenþei sau încurajãrii din
partea statului sunt tot mai mult socotiþi rãspunzãtori […]”.10
Încãlcarea drepturilor omului nu se manifestã doar în public. Abuzurile comise împotriva femeilor ºi
copiilor se întâmplã adesea în sfera privatã a locuinþei sau familiei, unde o mare parte din femei ºi copiii lor îºi petrec majoritatea timpului. Negarea demnitãþii în aceastã sferã poate include, dar nu se limiteazã la, violenþã domesticã, viol ºi încãlcare a libertãþii de reproducere. Fiecare este responsabil ºi
rãspunzãtor sã respecte drepturile celorlalþi în toate sferele vieþii, însã aceasta nu derogã statul de la
responsabilitatea de a asigura ºi proteja drepturile tuturor celor aflaþi în interiorul graniþelor sale.
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Cazul urmãtor, ce a avut loc în România, este un exemplu de încãlcare a drepturilor fundamentale de
cãtre actori privaþi, cât ºi de abandonare de cãtre stat a datoriei de a asigura ºi proteja drepturile omului.
Pe data de 20 septembrie 1993, Rupa Lãcãtuº, Pardalian Lãcãtuº ºi Mircea Zoltan, toþi
de origine romã, au fost omorâþi în Hãdãreni de o mulþime formatã din etnici români.
Linºarea s-a produs dupã ce un bãrbat de etnie românã, Cheþan Crãciun, a fost înjunghiat mortal de unul dintre bãrbaþii romi, în timpul unei încãierãri, în aceeaºi zi, mai
devreme. Vestea conflictului ºi a morþii lui Cheþan Crãciun s-a rãspândit cu repeziciune
în rândul sãtenilor ºi a generat o reacþie violentã, la început doar împotriva bãrbatului
rom implicat în conflict ºi apoi împotriva tuturor romilor din sat. La puþin timp, un
numãr mare de sãteni a aflat despre moartea consãteanului român. Furioºi, ei s-au strâns
pentru a-i gãsi pe fraþii Lãcãtuº ºi pe Zoltan Mircea. Mulþimea înfuriatã a ajuns la casa
unde cei trei bãrbaþi romi se ascundeau ºi au cerut ca aceºtia sã iasã afarã. Dupã ce aceºtia
au refuzat sã iasã, mulþimea agresivã a dat foc casei. În timp ce focul cuprindea casa,
fraþii au încercat sã fugã însã au fost prinºi de mulþime, bãtuþi ºi loviþi cu þãruºi de vie
ºi ciomege. Fraþii au murit ceva mai târziu în aceeaºi searã. Zoltan Mircea a rãmas în
casã unde a murit ars de viu.
Mai târziu, în aceeaºi searã, sãtenii au hotãrât sã-ºi verse ura pe toþi romii ce locuiau în
acel sat, procedând la arderea caselor ºi proprietãþilor romilor din Hãdãreni. Programul
a continuat ºi în ziua urmãtoare ºi a rezultat în incendierea de cãtre sãteni a mai multor
case de romi si distrugerea proprietãþilor romilor, incluzând grajduri, maºini ºi alte
bunuri. În total 13 case ale romilor au fost distruse.
Zece luni mai târziu, 3 persoane au fost acuzate pentru crime. Au fost eliberaþi mai
târziu, iar motivele arestãrii au fost anulate de cãtre Procurorul General. Plângerile
împotriva poliþiei au fost adresate Biroului Procurorului Militar, care a emis o decizie de
nepunere sub urmãrire judiciarã. Decizia a fost susþinutã la recurs.
Aproape 4 ani mai târziu, în urma intenselor proteste internaþionale, în legãturã cu
eºecul autoritãþilor Române de a face dreptate victimelor, Procurorul Public din judeþul
Mureº a emis o acuzaþie împotriva a 11 civili suspectaþi de comiterea crimelor, care a fost
mai târziu extinsã ºi la alte persoane. În sentinþa pronunþatã la 17 iulie 1998, 12 persoane, inclusiv viceprimarul din Hãdãreni, au fost condamnaþi pentru distrugere de
proprietate ºi tulburãri publice. Alþi cinci au fost condamnaþi pentru crimã. Sentinþele
au variat între 1 ºi 7 ani, fiind mai târziu reduse prin recurs. Curtea Supremã a achitat
apoi pe doi dintre inculpaþi, iar cei rãmãºi în custodie au fost graþiaþi de preºedintele
României în iunie 2000 ºi apoi eliberaþi. O curte civilã a respins toate pretenþiile pentru
despãgubiri non-pecuniare (morale), considerând crimele ca nefãcând obiectul unei
despãgubiri morale.
Epuizând toate cãile de atac naþionale, solicitanþii s-au îndreptat cãtre Curtea Europeanã
a Drepturilor Omului din Strasbourg. La momentul publicãrii, cazul a fost declarat
admis ºi aºtepta în faþa Curþii.
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Obligaþia de a respecta, proteja, asigura exercitarea
ºi a promova drepturile omului

Drepturile omului impun câteva obligaþii asupra statelor: sã respecte, protejeze, asigure exercitarea ºi
sã promoveze drepturile omului. Respectarea drepturilor omului cere statelor sã se abþinã de la
îngrãdirea exercitãrii drepturilor individuale. Obligaþia de a asigura exercitarea drepturilor omului
înseamnã cã statele trebuie sã întreprindã mãsuri active pentru a asigura realizarea drepturilor tuturor. Promovarea drepturilor omului nu înseamnã doar creºterea conºtientizãrii în ceea ce priveºte
drepturile omului ºi anumite mijloace pentru afirmarea drepturilor, ci ºi responsabilitatea de a
respecta drepturile celorlalþi.
Cineva s-ar putea întreba ce se întâmplã dacã posesorul unor
drepturi nu are capacitatea sã se bucure de un anumit drept, din
cauza sãrãciei, analfabetismului, corupþiei sau altor condiþii. Este
atunci acea persoanã deposedatã de acel drept? Rãspunsul este nu.
Drepturile omului presupun o anumitã responsabilitate din
partea guvernelor de a se asigura cã drepturile fundamentale
aflate sub jurisdicþia lor nu sunt doar garantate prin lege, ci sunt,
de asemenea, exercitate efectiv de fiecare.

Drepturile omului presupun o
anumitã responsabilitate
din partea guvernelor
de a se asigura cã
drepturile fundamentale

Probabil v-aþi dat seama pânã în acest moment cã unele drepturi se referã la libertatea de a face ceva,
în timp ce alte drepturi înseamnã cã suntem liberi de a nu suferi ceva. Potrivit unor teorii ale
drepturilor omului, aceste douã tipuri diferite de drepturi sunt definite drept drepturi “pozitive” ºi
“negative”.
Drepturile pozitive reprezintã acele drepturi care necesitã o acþiune pozitivã luatã de cãtre o altã parte
pentru ca drepturile sã fie realizate. Unele drepturi nu pot exista fãrã concursul altora - o responsabilitate care cade în general asupra guvernului. Guvernelor li se impune luarea unor mãsuri pozitive pentru îndeplinirea anumitor obligaþii ce þin de asigurarea exercitãrii drepturilor. Drepturile
pozitive includ dreptul la educaþie ºi dreptul la îngrijire medicalã. Fãrã intervenþia guvernului ºi
constituirea unor instituþii (de pildã, ºcoli ºi spitale) aceste drepturi nu pot fi exercitate.
Drepturile negative sunt acele drepturi ce nu necesitã acþiune pentru a fi îndeplinite. Drepturile
pot fi exercitate numai în absenþa acþiunii. Drepturile negative includ dreptul la viaþã, libertatea
împotriva torturii ºi libertatea de exprimare. O persoanã este liberã sã se bucure de aceste drepturi
pânã când ele îi sunt încãlcate.
Distincþia dintre drepturi pozitive ºi negative poate fi utilã, însã nu trebuie consideratã ca fiind absolutã. Unii teoreticieni au criticat aceastã distincþie, afirmând cã, de exemplu, dreptul “negativ” la o
judecatã corectã nu poate fi exercitat în mod real fãrã un efort susþinut, deopotrivã financiar, de a
construi ºi menþine un sistem judiciar funcþional.
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Încãlcarea drepturilor se manifestã în general sub una sau douã forme: acte de comitere ºi acte de
omisiune. Actele de comitere sunt acele acte întreprinse în mod deliberat de cãtre stat sau un actor
ne-statal, împotriva unei persoane sau un grup de oameni. Un exemplu de act de comitere este evacuarea forþatã a indivizilor din propriile case. Actele de omisiune sunt acele situaþii în care statul
neacþionând, neintervenind sau necreând legi ºi politici, permite încãlcarea drepturilor fundamentale ale unor persoane sau grupuri. Neasigurarea infrastructurii ºi serviciilor de bazã cum ar fi apa,
electricitatea ºi canalizare anumitor comunitãþi, constituie acte de omisiune din partea guvernului.

Cum sã înþelegem drepturile omului.
Pozitive sau negative? Omisiune sau comitere?

Recitiþi textul prezentat în introducerea acestui capitol (pag. 11). Ce drepturi au fost încãlcate? Le-aþi
considera drepturi pozitive sau negative? Dintre evenimentele descrise, ce încãlcãri ar constitui acte
de comitere? Care dintre ele sunt acte de omisiune? Folosiþi textul UDHR din anexe ºi cu ajutorul
definiþiilor de mai sus, încercaþi sã completaþi manualul de mai jos.
Drept încãlcat
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Este acesta un drept pozitiv
sau un drept negativ?

Este vorba despre un act de
comitere sau de omisiune?
Explicaþi
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Drept încãlcat

Este acesta un drept pozitiv
sau un drept negativ?

Este vorba despre un act de
comitere sau de omisiune?
Explicaþi

Note
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Text adaptat dintr-o rubricã de ºtiri a publicaþiei ERRC Roma Rights, 4/2003. Mai multe informaþii puteþi gãsi la:
http://www.lists.errc.org/rr_nr4_2003/index.shtml
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului (UDHR). Textul se gãseºte în secþiunea anexe a acestui manual.
Totuºi, unele drepturi au limitãri specifice, determinate de lege “în scopul exclusiv al asigurãrii recunoaºterii ºi respectului drepturilor ºi libertãþilor celorlalþi […]” (UDHR, Articolul 29 (2)). Aceasta înseamnã, de exemplu, cã libertatea
cuiva de miºcare poate fi restricþionatã dacã este închis pentru comiterea unei infracþiuni sau în cazuri de urgenþã
naþionalã. Anumite drepturi însã, nu pot fi niciodatã suspendate sau limitate, chiar în situaþii de urgenþã. Acestea
includ, printre altele, dreptul la viaþã, libertatea împotriva torturii ºi recunoaºterea ca persoanã în faþa legii.
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Human Rights: A Basic Handbook for UN
Staff. Geneva ºi New York, 1997.
Petrova, Dimitrina. “The Denial of Racism”. In Roma Rights, 4/2000, Budapesta, 2000, p.26.
European Roma Rights Center. Barriers to the Education of Roma in Europe. Budapesta, 2002.
European Roma Rights Center. The Desegregation of “Romani Schools” – A Condition for an Equal Start for Roma.
ERRC Conference Report. Sofia, 2001.
Human Rights Watch. Accesibil la http://www.hrw.org/women.
Convenþia privind drepturile copilului, accesibilã la http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm
Centre on Housing Rights and Eviction, European Roma Rights Center ºi Milan Šime. Defending Roma Housing
Rights in Slovakia. Bratislava, 2004, p.12.
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Partea A
Cum sã înþelegem drepturile omului

Capitolul 2.

Cum se poate lupta împotriva discriminãrii:
Dreptul universal la tratament egal

Cum sã îþi cunoºti drepturile ºi sã lupþi pentru ele
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2. CUM SE POATE LUPTA ÎMPOTRIVA DISCRIMINÃRII:
DREPTUL UNIVERSAL LA TRATAMENT EGAL

Introducere
Aºa cum am vãzut deja în exemplele privind Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, acest
document aratã cã

“Fiecare om se poate prevala de [drepturile omului], fãrã nici o deosebire, în special de rasã,
de culoare, de sex, de limbã, de religie, de opinie politicã sau de orice alt opinie, de origine
naþionalã sau socialã, de avere, de naºtere sau decurgând din orice altã situaþie […]”.
(Articolul 2)
Ce înseamnã însã acest lucru? Ce este discriminarea? Ce este discriminarea rasialã? ªi cel mai important, cum se poate identifica ºi combate discriminarea rasialã? În acest capitol sunt discutate aceste
probleme, precum ºi câteva aspecte legate de protejarea drepturilor minoritãþilor ºi pentru ce se poate
vorbi de “drepturile romilor”.

Cum sã înþelegem drepturile omului:
Discriminarea

Reflectaþi un moment la urmãtoarea afirmaþie. 1
Articolul 7 al Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului precizeazã cã:

“Toþi oamenii sunt egali în faþa legii ºi au dreptul, fãrã nici o deosebire, la o protecþie egalã
împotriva oricãrei discriminãri care ar încãlca prezenta declaraþie ºi împotriva oricãrei
provocãri la o astfel de discriminare”
Fiind conºtienþi de acest principiu, încercaþi sã rãspundeþi urmãtoarelor întrebãri:
•

Sunt toþi oamenii egali în faþa legii în societatea în care trãiþi sau unii sunt trataþi diferit?

•

Ce anume le oferã unora un avantaj faþã de ceilalþi?

•

De ce este egalitatea esenþialã pentru drepturile omului?
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Ce este discriminarea?
Discriminarea poate fi definitã ca tratarea unui individ sau a unui grup ca fiind separat - superior
sau inferior - faþã de altul, pe baza unor criterii arbitrare precum rasa, culoarea pielii, sexul, limba
maternã, religia, opinia politicã sau originea socialã ori naþionalã. Discriminarea operatã pe baza
rasei , culorii pielii sau etniei se numeºte discriminare rasialã ºi aproape întotdeauna reprezintã o
violare a drepturilor omului. Discriminarea rasialã include orice distincþie, excludere, restricþie sau
preferinþã bazatã pe rasã, culoare, origine naþionalã sau etnicã
care are drept scop sau efect violarea de orice naturã a drepDiscriminarea operatã pe baza
turilor omului ºi libertãþilor fundamentale în domeniul
rasei , culorii pielii sau etniei se
politic, economic, social, cultural sau orice alt domeniu al
numeºte discriminare rasialã ºi
vieþii publice.2
aproape întotdeauna reprezintã o

Drepturile membrilor minoritãþilor rasiale, etnice sau
naþionale la egalitate în faþa legii ºi la protecþie egalã în faþa
legii sunt esenþiale pentru principiul non-discriminãrii.
Normele de drept internaþional condamnã discriminarea rasialã din domenii ca (dar nu limitate la)
educaþie, sãnãtate, accesul la o locuinþã sau la un loc de muncã, precum ºi furnizarea de ºi accesul la
bunuri publice ºi servicii. Statele au obligaþia, prin lege, sã previnã, sã pedepseascã ºi sã înlãture discriminarea rasialã, precum ºi sã revizuiascã legislaþia ºi politicile publice pentru a se asigura cã acestea nu au un impact discriminatoriu rasial asupra grupurilor etnice, chiar atunci când sunt redactate într-o manierã neutrã (adicã, nu au intenþia de a dezavantaja nici un grup în mod special).
violare a drepturilor omului.

Discriminarea poate avea douã forme: “directã” ºi “indirectã”. Potrivit Directivei Consiliului
Uniunii Europene 2000/43/EC, privind implementarea principiului tratamentului egal al persoanelor, indiferent de originea rasialã sau etnicã, discriminarea directã are loc atunci când “datoritã
originii rasiale sau etnice, o persoanã este tratatã mai puþin favorabil faþã de cum este, a fost sau ar
fi tratatã o altã persoanã într-o situaþie similarã”. Atunci când un angajator respinge, ca urmare a
unei politici, candidaþi romi pentru postul respectiv, sau atunci când un serviciu de distribuire a
locuinþelor acordã romilor, în mod sistematic ºi intenþionat, locuinþe de nivel inferior, avem de-a
face cu exemple de discriminare directã.
Cei mai mulþi dintre noi recunoaºtem cu uºurinþã acte discriminatorii grave. S-a întâmplat vreodatã
ca într-un bar sau restaurant sã nu vã fie luatã comanda (dumneavoastrã sau cuiva cunoscut) pentru
cã barmanul, chelnerul sau proprietarul a declarat cã nu serveºte “þigani”? ªtii pe cineva cãruia i s-a
refuzat un loc de muncã, accesul la o locuinþã sau asistenþa medicalã pentru cã este rom? Ai vãzut
vreodatã inscripþii injurioase la adresa “þiganilor” sau a “romilor”? Acestea sunt acte nedisimulate de
discriminare care, din nefericire, sunt frecvente în Europa.
O altã categorie de acte discriminatorii este cea în care cuvintele “rom” sau “þigan” nu sunt explicit
utilizate, dar discriminarea are loc ºi poate fi doveditã. De pildã, multe localuri ºi restaurante refuzã
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accesul romilor sau al altor persoane cu pielea mai închisã la culoare, pretextând faptul cã accesul
este rezervat “membrilor clubului” sau cã în local ar avea loc o petrecere privatã. De asemenea, se
întâmplã frecvent ca romii care candideazã pentru un post sã fie chemaþi la interviu ºi mai apoi,
când angajatorul constatã cã sunt de etnie romã, sã fie respinºi spunându-li-se cã postul nu mai existã
sau nu mai este vacant.
Aºa cum aratã Directiva Consiliului 2000/43/EC, discriminarea indirectã are loc “atunci când
prevederi, criterii sau practici aparent neutre ar dezavantaje persoane de anumite origini rasiale sau
etnice, în comparaþie cu alte persoane, cu excepþia cazurilor în care acele prevederi, criterii sau practici sunt obiectiv justificate printr-un scop legitim, iar mijloacele de a atinge acel scop sunt potrivite situaþiei ºi necesare”. Un magazin care nu îngãduie intrarea persoanelor care poartã fuste lungi
sau o instituþie guvernamentalã care interzice accesul persoanelor cu capul acoperit sunt exemple de
discriminare indirectã. Aceste reguli, deºi neutre în aparenþã în ceea ce priveºte etnia, pot dezavantaja în mod disproporþionat persoanele aparþinând unor grupuri minoritare care au tendinþa sã
poarte fuste lungi sau acoperãmânt pe cap.
În unele þãri din Europa Centralã ºi de Est, mulþi oameni cred
cã romii nu sunt discriminaþi pentru cã existã prevederi legale,
Faptul cã existã o prevedere con inclusiv în constituþii, care, într-o formã sau alta, incrimineazã
stituþionalã sau orice alt tip de act
discriminarea sau recunosc romii ca minoritate. Aceasta
legislativ care condamnã discrim reprezintã o neînþelegere a ideii de discriminare aºa cum este
inarea nu înseamnã cã discrim ea prezentã în Europa de azi. Faptul cã existã o prevedere coninarea este inexistentã în acel stat.
stituþionalã sau orice alt tip de act legislativ care condamnã
discriminarea nu înseamnã cã discriminarea este inexistentã în
acel stat. Existenþa unei legii împotriva discriminãrii nu reprezintã garanþia cã în acel stat discriminarea este imposibilã în practicã, ci este doar un instrument cu care se poate lupta împotriva discriminãrii. În realitate, o persoanã poate fi zilnic martorul sau victima unor acte discriminatorii.
Într-un numãr foarte mic de situaþii, tratamentul inegal poate fi legal. Direct legate de discriminarea
directã, aceste situaþii au loc în cadrul a ceea ce este cunoscut drept excepþia “excepþia profesiunii
specifice”. Se poate, de pildã, sã nu fie ilegal ca cei care candideazã pentru postul de rabin sã provinã exclusiv din comunitãþi evreieºti sau ca un tânãr activist pentru romi sã fie recrutat din rândul
romilor.
În mod asemãnãtor, în cazuri speciale, atunci când este invocatã discriminarea indirectã, aceastã
acuzaþie poate fi respinsã ºi tratamentul inegal în chestiune sã fie justificat drept legal. În situaþiile
în care se stabileºte cã o practicã dezavantajeazã în mod disproporþionat un grup rasial sau etnic,
partea acuzatã trebuie sã dovedeascã faptul cã acea practicã urmãreºte un scop legitim ºi cã mijloacele
de punere în practicã sunt proporþionate ºi rezonabile. Un exemplu l-ar putea constitui un ºantier
de construcþii unde tuturor muncitorilor li se cere sã poarte cãºti de protecþie. Aceastã politicã I-ar
discrimina, în mod indirect, pe aceia care fac parte din grupuri în care este interzisã acoperirea capului în acest fel. Angajatorul poate, totuºi, justifica aceastã regulã arãtând cã, în acest caz, scopul legi-
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tim este protejarea muncitorilor, cã reglementarea este proporþionalã cu riscul pe care încearcã sã îl
evite ºi cã purtarea cãºtilor de protecþie este un mijloc rezonabil pentru a satisface o reglementare
privind protecþia muncii.
De asemenea, interzicerea discriminãrii rasiale prin lege nu împiedicã guvernele sau alte autoritãþi sã
creeze ºi sã implementeze programe de “acþiune pozitivã” sau “acþiune afirmativã” menite sã sprijine
grupurile care sunt în mod tradiþional þinta discriminãrii rasiale. Aceste programe sunt adesea necesare pentru a corecta nedreptãþi istorice sau/ºi pentru a asigura diversitatea. Un astfel de exemplu
este candidatura la anumite universitãþi pe locuri separate pentru studenþi romi. În prezent, în þãrile
din Europa Centralã ºi de Est existã astfel de programe în domeniul educaþiei superioare, însã aceastã
practicã nu a fost extinsã ºi în ceea ce priveºte acordarea locuinþelor sau locurilor de muncã.

Cum sã înþelegem drepturile omului:
Identificare discriminãrii
Folosind definiþiile de mai sus, completaþi tabelul urmãtor. În coloana din stânga sunt date un
numãr de situaþii. Identificaþi dacã în exemplul dat este vorba într-adevãr despre discriminare ºi, dacã
da, de ce fel este ea. Este forma respectivã de discriminare legalã sau nu?
Exemplu de situaþie

Este acesta un caz de
discriminare a
romilor?

Dacã da, este o
discriminare directã
sau indirectã?

Explicaþii

Unei persoane de etnie romã
fãrã o diplomã în domeniul
medical i se refuzã candidatura pentru un post de
neurochirurg.

O politicã guvernamentalã
interzice acordarea de
locuinþe sociale persoanelor
care au fost gãsite ca locuind
sau ocupând ilegal o clãdire
în ultimii trei ani.
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Exemplu de situaþie

Este acesta un caz de
discriminare a
romilor?

Dacã da, este o
discriminare directã
sau indirectã?

Explicaþii

Un restaurant refuzã sã angajeze un bãrbat rom drept
chelner sau picolo deoarece
clienþii “ar putea avea ceva de
obiectat”.

Într-un spital, în mod regulat, pacienþii de etnie romã
sunt separaþi de ceilalþi în
saloane diferite “din motive
culturale”.

Alþi termeni pentru discriminare
Discriminarea rasialã - în special discriminarea rasialã directã - se bazeazã pe prejudecãþi ºi
stereotipuri referitoare la anumite grupuri, cât ºi pe convingerea cã rasa este un factor important ce
determinã trãsãturile ºi posibilitãþile umane individuale. Cunoscut în mod curent drept rasism,
aceastã convingere are drept premisã ideea cã diferenþele provenind din moºtenirea geneticã sau culturalã ar produce în mod necesar rase superioare sau inferioare altora.

“Rasismul nu este privit doar ca o manifestare a unor prejudecãþi ºi practici curente
individuale, ci ca un fenomen adânc înrãdãcinat în limbaj ºi modul de percepere al
celorlalþi
Vago, Steven, în Lege ºi societate, ediþia VI
Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 200 p. 68.
Un fenomen similar rasismului este xenofobia. Xenofobia este teama de strãini sau de necunoscuþi
ºi este adesea manifestatã prin respingere, ostilitate sau violenþã împotriva unui anume grup. Acest
tip de discriminare este semnificativ pentru populaþia romã, adesea perceputã ca “strãinã” în propria
þarã natalã, indiferent de numãrul de generaþii nãscute pe teritoriul respectiv sau de dreptul la cetãþenie în acel stat. Xenofobia ºi discriminarea rasialã se manifestã frecvent ºi în cazul refugiaþilor ºi imigranþilor romi care se aflã pe teritoriul altui stat decât cel de origine. De multe ori, xenofobia este
alimentatã de lideri politici care promoveazã politici rasiste sau discriminatorii pentru a-ºi “proteja”
þara de “cei din afarã”.
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Discriminarea, rasismul ºi xenofobia decurg dintr-o percepþie a superioritãþii etnice sau culturale, ca
rezultat al unei viziuni etnocentriste. Etnocentrismul se manifestã atunci când cineva priveºte lumea
exclusiv din perspectiva propriei culturi ºi considerã cã celelalte culturi sunt în mod necesar inferioare culturii sale. Oamenii care au o viziune etnocentricã judecã celelalte culturi cu standardele proprii ºi nu pot trece peste diferenþele culturale sau înþelege alte concepþii despre lume. Aceastã intoleranþã ºi lipsã de respect pentru cultura, credinþele ºi practicile altor grupuri duce la discriminare.

Mulþi cred cã rasismul a fost în mare parte eradicat prin scoaterea lui (a formelor sale
mai brutale) în afara legii ºi prin acordarea accesului la justiþie ºi reparaþii legale victimelor discriminãrii. […] Deºi aceastã strategie de incriminare a discriminãrii rasiale ºi
a cazurilor de abuz este indispensabilã, ea singurã nu poate elimina sau chiar reduce substanþial practicile rasiste (cu atât mai puþin, atitudinile rasiste) din societate. Aºa cum
eliminarea sau reducerea infracþiunilor nu poate fi realizatã exclusiv prin mijloacele sistemului juridic, indiferent de gradul de dezvoltare al acelui sistem, nici rasismul nu
poate fi eliminat sau redus dacã strategiile de combatere sunt limitate la a scoate manifestãrile rasiste în afara legii. Acþionarea în justiþie nu este rãspunsul universal sau suficient la problema rasismului. O societate bazatã pe respectarea legii poate foarte bine sã
fie una rasistã […]”.
Petrova, Dimitrina. “Negarea rasismului” The Denial of Racism”.
În Roma Rights, 4/2000.
http://www.errc.org/cikk.php?cikk=1218

Cum sã înþelegem drepturile omului:
Rasismul
Atitudinile discriminatorii ºi rasismul împiedicã romii sã se bucure de dreptul universal la tratament
egal, inclusiv în ceea ce priveºte egalitatea în faþa legii. Urmãtorul exemplu aratã cum rasismul ºi discriminarea pot fi prezente în justiþie, Citiþi fragmentul de mai jos ºi încercaþi sã rãspundeþi întrebãrilor care urmeazã, folosindu-vã de prevederile Convenþiei internaþionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialã (ICERD), pe care o gãsiþi în secþiunea de anexa acestui manual.
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Doi fraþi romi primesc de la un tribunal maghiar o compensaþie diminuatã pentru cã sunt
consideraþi “primitivi” 3
În noiembrie 2003, tribunalul oraºului Szeged a acordat unor fraþi romi, achitaþi într-un proces de crimã, o compensaþie diminuatã, în valoare de 1,2 milioane de forinþi fiecare (aproximativ 4.650 de Euro), dupã ce tribunalul i-a calificat drept “primitivi”. Cei doi fraþi, care petrecuserã 15 luni în închisoare ca urmare a unor acuzaþii dovedite ulterior false, ceruserã despãgubiri în valoare de 2 milioane de forinþi fiecare (aproximativ 7.750 de euro). Decizia tribunalului de a diminua compensaþia s-a bazat pe o constatare medicalã în care cei doi erau calificaþi
drept “mai primitivi decât media” ºi deci fuseserã afectaþi mai puþin decât media.
Pe 18 decembrie 2003, tribunalul regional Csongrád a decis cã tribunalul oraºului Szeged a
greºit când a justificat acordarea compensaþiei reduse cãtre cei doi fraþi romi pe baza calificãrii
lor drept “primitivi”, dar a menþinut valoarea compensaþiei la doar 1,2 milioane de forinþi
pentru fiecare. Justificarea tribunalului din Szeged a fost consideratã de tribunalul Csongrád
drept umilitoare, de aceea acesta din urmã a schimbat termenul de “primitiv” cu “simplu”.
Întrebãri:
1. Ce articole din ICERD sunt relevante în acest caz?
2. Credeþi cã a doua decizie a fost corectã? De ce sau de ce nu?
3. Cum pot fi combãtute atitudinile rasiste ale magistraþilor?

Drepturile minoritãþilor
Deºi drepturile omului sunt universale, ele sunt încãlcate mai
frecvent, în mod disproporþionat, în defavoarea anumitor grupuri.
Adesea, aceste grupuri sunt comunitãþi sau populaþii minoritare în
interiorul unui stat. Deºi nu existã o definiþie standard, un grup
minoritar este, în general, “un grup non-dominant de indivizi care
au în comun anumite caracteristici naþionale, etnice, religioase sau
lingvistice diferite de cele ale majoritãþii populaþiei” 4

Deºi drepturile omului sunt
universale, ele sunt încãlcate mai
frecvent, în mod disproporþionat,
în defavoarea anumitor grupuri

Deºi un stat poate sã nu recunoascã oficial un astfel de grup drept minoritate, existã viziunea tot
mai rãspânditã potrivit cãreia o minoritate este mai degrabã o realitate de fapt ºi nu de jure. Astfel,
deºi guvernul turc nu recunoaºte populaþia roma drept minoritate în Turcia, acest fapt nu a împiedicat mai multe instituþii internaþionale de monitorizare a protejãrii drepturilor omului sã cearã
informaþii guvernului despre situaþia comunitãþilor de romi din Turcia. Acest lucru a fost posibil
pentru cã în realitate grupul în cauzã are trãsãturile unei minoritãþi ºi este afectat de încãlcãri ale
drepturilor omului specifice grupului.
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Majoritatea statelor lumii au cel puþin o comunitate minoritarã ºi multe au mai multe minoritãþi.
Tratamentul aplicat grupurilor minoritare ºi modul de interacþiune cu populaþia majoritarã variazã de
la stat la stat. În general, politicile faþã de minoritãþi variazã de la integrare la segregare sau excludere ºi
de la asimilare la acordarea de drepturi. Iatã mai jos câteva scurte definiþii ale acestor tipuri de abordãri.
Excluderea: Aceste politici sau practici au drept scop excluderea sau segregarea minoritãþilor
pe plan economic, politic, socio-cultural ºi teritorial.5 Politicile ºi practicile de excludere
încearcã sã “protejeze” populaþia majoritarã de pericolele pe care le-ar putea produce “celãlalt”
grup. Aceastã abordare are drept rezultat excluderea socialã. Un exemplu de politicã de excludere faþã de romi este segregarea educaþionalã a copiilor romi prin repartizarea lor în ºcoli
pentru debili mentali sau în instituþii de învãþãmânt de o calitate îndoielnicã, politicã practicatã în mai multe þãri europene.
Asimilarea: Aceste politici încearcã sã forþeze o minoritate sã adopte cultura dominantã a populaþiei majoritare. Acest lucru se realizeazã prin politici coercitive care încearcã sã “civilizeze”
grupurile minoritare sau sã forþeze membrii grupului minoritar sã se conformeze unor norme
culturale definite. Deºi astfel de politici sunt frecvent (dar nu întotdeauna) justificate prin
intenþia de a ajuta minoritatea, ele rãmân politici etnocentriste ºi paternaliste care au drept
scop eliminarea culturii minoritare. Romii au fost adesea þinta unor politici de asimilare în
multe state europene, în special în perioada regimurilor comuniste.
Integrare: În ceea ce priveºte tratarea minoritãþilor, integrarea este frecvent consideratã o
variantã superioarã a asimilãrii. Politicile de integrare sunt considerate a avea drept rezultat
“inserarea cu drepturi depline a individului în societate”6, în acelaºi timp respectându-se
drepturile individuale, inclusiv cele culturale.
Drepturile minoritãþilor: Politicile care sprijinã drepturile minoritãþilor acordã o anumitã protecþie minoritãþilor în calitate de grup. Aceasta înseamnã cã membrilor grupului minoritar le
sunt garantate prin lege respectarea drepturilor individuale, precum ºi anumite compensaþii
care decurg din statutul lor de membrii ai unui grup minoritar. Aceste “drepturi speciale” nu
sunt privilegii, ci mãsuri adoptate pentru a da posibilitatea membrilor grupului minoritar sã
îºi pãstreze identitatea, caracteristicile ºi tradiþiile.7 Iatã mai jos câteva dintre aceste posibile
mãsuri:
• Dreptul de a participa în viaþa publicã, culturalã, religioasã, socialã ºi economicã;
• Protejarea de cãtre state a existenþei grupului minoritar ºi a identitãþii sale naþionale
sau etnice, culturale, religioase ºi lingvistice;
• Participarea la progresul ºi dezvoltarea economicã;
• Libertatea de a-ºi exercita drepturile, individual sau ca membru al grupului minoritar, fãrã
discriminare.
Aceastã politicã are drept scop ºi protejarea dreptului la identitate culturalã.
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Cum sa întelegem drepturile omului:
Identificare politicilor adresate minoritatilor
În tabelul de mai jos sunt date câteva politici guvernamentale privind grupurile minoritare. În coloana
din mijloc, identificaþi tipul politicii date drept exemplu - excludere, asimilare, integrare sau politica de
acordare de drepturi minoritãþilor. În coloana din dreapta, încercaþi sã justificaþi rãspunsul.
Politica

Ce tip de politicã este
aceasta?

De ce?

În timpul mai multor regimuri socialiste
din Europa, politicile privind romii
includeau legi care prevedeau “sedentarizarea nomazilor” ºi interziceau folosirea
sau învãþarea limbii romani.

Politici care promoveazã multiculturalismul ºi asigurã dreptul la/ºi promovarea
limbilor minoritãþilor, precum ºi autonomia culturalã prin crearea autoguvernãrilor minoritare locale ºi
naþionale.

Politica guvernului italian de a menþine
spaþii de locuit segregate, de calitate
îndoielnicã, pentru romi, spaþii cunoscute
sub numele de “tabere pentru nomazi”.
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Politica

Ce tip de politicã este
aceasta?

De ce?

Politici care promoveazã un numãr de
mãsuri pentru participarea activã a
romilor în societate, inclusiv mãsuri educaþionale ce au drept scop eliminarea
segregãrii ºi acordarea de ºanse egale de
studiu cu ale celorlalþi pentru copiii romi.

Cum sã înþelegem drepturile omului:
Cultura
Fiecare are o identitate culturalã. Adesea, aceasta este atât de legatã de persoana respectivã încât trece
neobservatã pânã când cineva o pune sub semnul întrebãrii sau deviazã de la ea. Aºa cum am observat mai sus, se întâmplã adesea ca un grup ce deþine mai multã putere sã încerce sã îºi impunã propria culturã în faþa culturilor minoritare8.
1.

De ce este dreptul la identitate culturalã important?

2.

De ce grupurile dominante cautã adesea sã impunã propria lor culturã grupurilor minoritare?

3.

De ce este important sã fie menþinute, dezvoltate ºi respectate diferitele culturi?

4.

Care sunt elementele esenþiale ale culturii dumneavoastrã?

5.

Ce paºi a întreprins guvernul þãrii dumneavoastrã, dacã a fãcut-o, pentru a consolida
drepturile dumneavoastrã minoritare ºi culturale?

De ce putem vorbi de drepturi ale romilor?
Activiºtii în domeniul drepturilor romilor se confruntã adesea cu întrebãri de genul “de ce au nevoie
romii de ‘drepturi speciale’”. Astfel de întrebãri pot fi susþinute de argumentul cã promovarea unor
“drepturi speciale pentru romi” poate crea tensiuni în relaþia cu populaþia majoritarã ºi cã activiºtii
ar trebui sã promoveze respectarea drepturilor fundamentale ale omului indiferent de etnie.
Aºa cum am observat pe parcursul acestui capitol, deºi drepturile omului sunt universale, membrii
unor anumite grupuri sunt afectaþi de violarea acestor drepturi în mod disproporþionat. Romii
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reprezintã unul din aceste grupuri. De aceea, este nevoie sã fie
acordatã o atenþie specialã asigurãrii acordãrii de ºanse ºi tratament egal în ceea ce priveºte respectarea ºi garantarea drepturilor universale. Drepturile romilor nu sunt drepturi speciale, drepturile romilor sunt drepturile omului.

Drepturile romilor nu sunt drepturi
speciale, drepturile romilor sunt
drepturile omului.

Unul din elementele “drepturilor romilor” este dreptul la non-discriminare. Libertatea împotriva discriminãrii nu este un “drept special”, ci expresia principiului egalitãþii în drepturi, un element central în filosofia ºi sistemul juridic privind drepturile omului. În Europa, în ciuda acceptãrii tot mai
mari a importanþei drepturilor omului ºi a extinderii ºi creãrii legislaþiei în domeniul drepturilor
omului, inclusiv a legislaþiei anti-discriminare, romii continuã sã fie mult mai frecvent victimele violãrii drepturilor omului decât populaþia majoritarã. Tratamentul egal formal a avut de cele mai multe
ori un efect neglijabil asupra experienþei discriminatorii cu care se confruntã romii zilnic. Din
aceastã cauzã este nevoie de o egalizare a ºanselor. Pentru a obþine un tratament egal pentru toþi ºi
în practicã, tratarea tuturor în mod identic nu este suficientã. Grupurile cãrora li se încalcã demnitatea umanã în mod disproporþionat faþã de populaþia majoritarã au nevoie de mijloace suplimentare de protecþie a drepturilor, astfel încât egalitatea ºanselor sã fie posibilã. Miºcãrile care promoveazã drepturile romilor au în vedere încãlcãrile drepturilor fundamentale la care au fost ºi sunt
supuºi romii în mod disproporþionat faþã de populaþia majoritarã.

Femeile rome
Femeile rome se confruntã cu o dublã discriminare: De cele
mai multe ori ele sunt discriminate pe baze etnice, dar ºi de
gen. Discriminarea ºi excluderea socialã afecteazã mulþi romi,
însã femeilor rome li se încalcã mai frecvent drepturile, ele
fiind afectate ºi de rasism ºi de atitudini ºi manifestãri sexiste.
Sãrãcia ºi marginalizarea economicã, problemele de sãnãtate,
analfabetismul ºi obligaþiile tradiþionale impuse de culturã
afecteazã în mod disproporþionat femeile rome.

Femeilor rome li se încalcã mai
frecvent drepturile, ele fiind afec tate ºi de rasism ºi de atitudini ºi
manifestãri sexiste.

Femeile rome sunt de cele mai multe ori acelea care au grijã de gospodãrie, copii ºi alþi membri ai
familiei sau comunitãþii. Suprasolicitate de aceste responsabilitãþi ºi de nevoia de a avea un venit,
femeile sunt adesea marginalizate economic. De multe ori, lipsa de securitate în ceea ce priveºte
locuirea le face pe femeile rome sã nu aibã autonomie economicã, siguranþã fizicã ºi demnitate personalã, marginalizându-le ºi contribuind la feminizarea sãrãciei ºi la continuarea subjugãrii lor
sociale. Existã, de asemenea, un decalaj substanþial între femeile ºi bãrbaþii romi în ceea ce priveºte
educaþia ºi participarea/conducerea politicã. De aceea este important ca aceste probleme specifice sã
fie cunoscute ºi drepturile femeilor rome sã fie aduse în discuþie, promovate ºi protejate.
Iatã mai jos una din cele mai grave manifestãri ale intersectãrii discriminãrii rasiale cu cea de gen,
având drept rezultat violarea drepturilor omului.
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Sterilizare forþatã

Din anii 1970 pânã în 1990, guvernul cehoslovac a sterilizat în mod programatic femei
de etnie romã, ca urmare a politicilor de reducere a nivelului “ridicat, nesãnãtos” al
naºterilor în rândul acestor femei.

Deºi aceste practici, potrivit rapoartelor, au fost oprite la jumãtatea anilor ‘90, au existat indicaþii periodice potrivit cãrora practica ar fi continuat pânã la sfârºitul anilor ‘90.
De la cãderea comunismului, mai multe personalitãþi politice au fãcut afirmaþii în care
îºi exprimau îngrijorarea faþã de rata crescutã a naºterilor în rândul populaþiei rome din
Slovacia ºi susþineau existenþa unui impact negativ asupra Slovaciei, care ar putea fi
eliminat prin scãderea acestei rate a naºterilor. Într-un discurs ce a avut loc în septembrie 2003, premierul slovac de atunci, Meèiar, a caracterizat rata crescutã a naºterilor în
rândul populaþiei rome drept o ameninþare pentru cetãþenii slovaci, susþinând cã “rata
[dintre populaþia romã ºi cea ne-romã] se va schimba în favoarea romilor. Iatã de ce,
dacã nu rezolvãm situaþia cu ei acum, o vor rezolva ei cu noi mai târziu”.

Pe baza unor cercetãri efectuate de ERRC în 2002, s-a constatat cã în Slovacia existã o
serioasã problemã privind sterilizarea rasialã a femeilor de etnie romã, aceasta având loc
adesea în lipsa unor standarde acceptabile (chiar ºi rudimentare) de consimþãmânt în
cunoºtinþã de cauzã. De pildã, într-un caz documentat de ERRC, o femeie de etnie romã
ºi-a nãscut cel de-a cincilea copil prin cezarianã. Potrivit declaraþiei sale, înainte de
operaþie, a trebuit sã semneze un formular în slovacã. Nimeni nu i-a explicat ce conþine,
deºi ea nu putea citi în slovacã. A semnat formularul cu speranþa cã era legat de
operaþia prin cezarianã. Dupã terminarea operaþiei, medicul i-a spus cã nu va mai putea
avea copii. Femeia nu dorise sã fie sterilizatã ºi nu ceruse acest lucru. Când a devenit
furioasã ºi l-a întrebat pe medic ce i-a fãcut, medicul i-a spus cã a fost sterilizarã pentru
cã avusese prea multe avorturi ºi prea mulþi copii.

Intensitatea ºi profunzimea atitudinilor rasiste raportate în Slovacia - în special sentimentele negative îndreptate împotriva romilor - par sã fi jucat un rol important în
tratarea abuzivã sau neglijentã a femeilor de cãtre doctori ºi asistente medicale. Situaþii
similare au fost identificate de ERRC ºi în Ungaria ºi Cehia.
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Combaterea discriminãrii rasiale
În urmãtoarele capitole ale acestui manual vor fi descrise modalitãþi de protejare a drepturilor omului prin intermediul legii ºi acþiuni ce pot fi întreprinse atunci când drepturile omului nu au fost respectate sau au fost încãlcate în mod flagrant. Iatã mai jos
câteva modalitãþi de a combate discriminarea împotriva romilor în Europa:
 Implicã-te!?
 Contribuie la crearea unei voinþe politice pentru schimbare
 Exercitã presiuni pentru introducerea unor noi acte legislative sau pentru schimbarea
actualei legislaþii astfel încât prevederile legale sã poatã combate eficient discriminarea
 Pledeazã pentru adoptarea ºi consolidarea eficientã a unor politici ºi legi anti-dis criminatorii privind minoritãþile
 Pledeazã pentru discriminare
 Exercitã presiuni pentru înfiinþarea sau consolidarea unor instituþii specializate în
problematica drepturilor minoritãþilor
 Genereazã statistici credibile privind impactul politicilor asupra grupurilor
minoritare
 Creeazã punþi de comunicare cu organisme guvernamentale, actori statali ºi instituþii
juridice
 Promoveazã programe educaþionale anti-rasiste sau privind drepturile omului învaþã-i pe alþii ºi disemineazã informaþia!
 Implica-te în relaþii de duratã cu organisme internaþionale - învaþã pârghiile ºi fã-þi
vocea auzitã
 Încurajeazã mobilizarea politicã în comunitatea ta ºi participã la procesul politic.
 Creeazã reþele de ONG-uri ºi activiºti preocupaþi de protejarea drepturilor romilor

Note
1 Exemplu adaptat din United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. ABC: Teaching Human
Rights. Geneva: United Nations Publication, 2003, p.38.
2 Art.1, Convenþia internaþionalã privind eliminarea discriminãrii rasiale, vezi secþiunea anexae la sfârºitul acestui manual.
3 Textul este în întregime accesabil la http://www.errc.org/cikk.php?cikk=1871.
4 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Fact Sheet No.18, Minority Rights. Accesabil
la http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/training.htm.
5 Ringold, Dena, Mitchell Orenstein & Erika Wilkens. Roma in an Expanding Europe: Breaking the Poverty Cycle.
Washington DC: The World Bank, 2003, p.19.
6 Ringold et al, p.21.
7 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Fact Sheet No. 18, Minority Rights. Accesabil
la http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs18.htm.
8 Exemplu adaptat din United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. ABC: Teaching Human
Rights, pp.47–48.
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ºi Organizaþia Naþiunilor Unite

Cum sã îþi cunoºti drepturile ºi sã lupþi pentru ele

43

3. CUM SUNT PROTEJATE DREPTURILE OMULUI?
INSTITUÞII NAÞIONALE ªI ORGANIZAÞIA NAÞIUNILOR UNITE
Introducere
Capitolele 1 ºi 2 au fost dedicate explicãrii unora din cele mai importante concepte ce stau la baza
activitãþilor de protejare ºi promovare a drepturilor omului. Am vãzut ce înseamnã drepturile omului, de ce sunt ele importante pentru toþi oamenii ºi cum discriminarea, drepturile minoritãþilor ºi
în special drepturile romilor sunt legate de drepturile omului. În capitolele 3 ºi 4 vor fi examinate
modalitãþile de protejare a drepturilor omului ºi cadrul lor legal pentru a explica mai în detaliu cum
pot fi abordate ºi combãtute cazurile de încãlcare a drepturilor omului.
În paginile urmãtoare vor fi prezentate diverse instituþii ºi mecanisme care au drept scop protejarea
demnitãþii umane, a fiecãrei femei, a fiecãrui bãrbat ºi a fiecãrui copil. Pentru început, citiþi urmãtoarele paragrafe ºi apoi completaþi tabelul folosind din nou Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului (UDHR). Ce drepturi sunt încãlcate? Ce drepturi sunt exercitate pentru remedierea situaþiei? Ce articole ale Declaraþiei pot fi utilizate?
Situaþia 1. Cu ajutorul autoritãþilor locale, populaþia ne-romã din oraºul maghiar Jaszladany a
creat de curând un sistem ºcolar segregat prin înfiinþarea unei “ºcoli private” care înmatriculeazã exclusiv copii de etnie ne-romã pentru a da o educaþie “doar albilor”. Iniþial, consiliul judeþean a considerat ilegalã decizia consiliului local de a permite în învãþãmântul primar existenþa unor clase private. Au existat multiple presiuni pentru a redeschide ºcoala privatã care educa exclusiv copii ne-romi. Când autoritãþile locale au câºtigat apelul ºi au reuºit
sã redeschidã ºcoala, activiºtii ºi organizaþiile non-guvernamentale au încercat sã combatã
decizia discriminatorie prin înscrierea copiilor romi la ºcoala privatã. Aceste tentative însã nu
au avut prea mult succes. Recent, Comisia parlamentarã pentru minoritãþi etnice ºi naþionale,
prin vocea preºedintelui sãu, a declarat cã respectiva ºcoalã privatã este neconstituþionalã ºi cã
nu ar fi trebuit sã primeascã niciodatã acreditare pentru cã principiul pe care este fondatã este
discriminarea ºi segregarea copiilor romi. Potrivit noii legislaþii ce va intra în curând în vigoare
în Ungaria, orice ºcoalã care va segrega copiii pe baze rasiale va fi imediat închisã.
Situaþia 2. Recent, patru nomazi au fost despãgubiþi cu suma de 4.500 de euro de cãtre un bar
pentru cã personalul localului a refuzat sã îi serveascã. Decizia fost luatã de cãtre o instituþie
guvernamentalã care investiga cazuri de tratament inechitabil, în urma unui incident care a
scos la ivealã faptul cã patronul barului cerea chelnerilor ºi picolilor sãi sã nu serveascã
nomazi. Grupului i-a fost cerut sã pãrãseascã localul fãrã nici un motiv, dupã ce iniþial i s-a
permis sã intre. Apãrarea a susþinut cã barul avea o politicã strictã de admitere în local, care
nu permitea intrarea celor care i se pãreau bodyguard-ului de la intrare cã “aratã dur”. Un
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membru al personalului a declarat cã i-a cerut pãrerea patronului sãu pentru cã una din femeile
nomade purta o “rochie de varã cam strãvezie” ºi cercei “fãrã gust”. Patronul a declarat cã una
dintre femei îi amintea de o femeie care fusese implicatã într-un incident ce avusese loc mai
demult în bar. Decizia curþii a fost în favoarea celor patru nomazi pentru cã li s-a refuzat
servirea pe baza unei presupuse (ºi nedovedite) asocieri cu un incident ce se petrecuse cu ani
în urmã ºi nu pe baza unor consideraþii individuale.
Situaþie

Drepturi încãlcate

Drepturi ce pot fi invocate
pentru a remedia situaþia

Articol relevant din UDHR

#1

#2

Drepturi ºi obligaþii
Aºa cum am vãzut în capitolele 1 ºi 2, statele au anumite obligaþii în ceea ce priveºte implementarea
drepturilor fundamentale ale omului. Aceste obligaþii nu sunt doar responsabilitãþi morale, ci ºi
legale. Drepturile omului sunt norme de drept care trebuie sã se aplice în mod egal tuturor indivizilor. Chiar ºi în cazurile în care actori ne-statali încalcã anumite drepturi ale omului, guvernele
au obligaþia legalã de a proteja ºi de a asigura respectarea drepturilor omului în interesul celor cãrora aceste drepturi le sunt adresate. Normele ºi principiile în domeniul drepturilor omului sunt prevãzute în tratate ºi alte acte internaþionale privind drepturile omului, care se adaugã prevederilor constituþionale naþionale ce precizeazã natura ºi modalitãþile de protejare a acestor drepturi, precum ºi
responsabilitãþile statului. Cei care vegheazã la respectarea de cãtre stat a acestor obligaþii ºi la
cunoaºterea drepturilor de cãtre cetãþeni au ceea ce se numeºte o abordare bazatã pe drepturi. Legile
oferã o forþã legalã principiilor morale ale drepturilor omului. Unul din avantajele acestei abordãri
este existenþa mecanismelor pentru remedierea situaþilor de încãlcare a drepturilor omului.
Persoanele care cred cã li s-au încãlcat drepturile pot acþiona în judecatã. În acelaºi timp existã organizaþii ºi instituþii care pot implica guvernele în acþiuni legate de drepturile omului, încurajându-le
sã promoveze politici care sã þinã cont de sau sã promoveze drepturile omului. În situaþiile prezentate mai sus, de pildã, abordarea este una bazatã pe drepturi.
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Instrumente naþionale
Chestiunile legate de drepturile omului, inclusiv protejarea lor, încep la nivel local. Aºa cum am
vãzut în capitolele precedente, statul este responsabil pentru implementarea standardelor privind
drepturile omului, atât în ceea ce priveºte obligaþiile pozitive, cât ºi libertãþile negative.
Nu existã douã state care sã fie identice din punct de vedere al legilor, procedurilor ºi modurilor de
implementare a drepturilor omului, deºi toate statele trebuie sã vegheze la respectarea drepturilor
fundamentale, iar atunci când acest lucru nu se întâmplã, sã ofere mijloace legale prin care situaþia
sã fie remediatã. Este deci imposibil, în limitele oferite de acest manual, sã putem descrie în detaliu
ºi cu acurateþe cum sunt implementate ºi protejate drepturile omului în fiecare din statele în care
ERRC este activã. Ca militant în domeniul drepturilor omului, este însã important sã cunoaºteþi
aceste prevederi interne ale statului pe teritoriul cãruia activaþi. De aceea ar trebui sã fiþi familiar cu:

Constituþia;

Modul de adoptare al legilor de cãtre parlament;

Modul de adoptare a actelor legislative de cãtre executiv (ex. decrete prezidenþiale,
hotãrâri ºi ordonanþe guvernamentale);

Modul de funcþionare a sistemului juridic ºi ierarhia instanþelor judecãtoreºti.
Adesea, lista instrumentelor juridice cu care activiºtii trebuie sã lucreze nu se opreºte aici. Atunci
când sunteþi implicat în campanii de advocacy sau militaþi pentru o anumitã chestiune, se întâmplã
frecvent sã fie nevoie sã cunoaºteþi ºi alte legi, statute ºi reglementãri instituþionale. De pildã,
atunci când investigaþi cazuri de abuz al instituþiilor statului este important sã ºtiþi ce reglementãri
trebuie sã respecte poliþia localã ºi ce drepturi au cetãþenii potrivit legii statului respectiv în ceea ce
priveºte relaþia cu poliþia. De asemenea, este bine sã cunoaºteþi cum este organizatã ºi cum
funcþioneazã administraþia localã, precum ºi ce proceduri ºi politici ale acesteia sunt relevante activitãþii organizaþiei dumneavoastrã.
Urmãtoarele secþiuni ale acestui capitol sunt dedicate dreptului internaþional ºi organizaþiilor interguvernamentale regionale (OIG) în domeniul drepturilor omului. Este important ca în activitatea
localã sau naþionalã sã þineþi cont ºi de reglementãrile dreptului internaþional. În multe state existã
prevederi constituþionale care stipuleazã faptul cã normele de drept internaþional ratificate de statul
respectiv au aplicabilitate directã.1 Un astfel de stat este Slovacia, a cãrei constituþie precizeazã cã:

“Tratatele internaþionale privind drepturile omului ºi libertãþile fundamentale, tratatele
internaþionale pentru implementarea cãrora crearea unei legi naþionale nu este necesarã,
precum ºi tratatele internaþionale care acordã în mod direct drepturi sau impun obligaþii
persoanelor fizice sau juridice ºi care au fost ratificate ºi promulgate potrivit legilor în
vigoare au întâietate în faþa legilor naþionale” (Articolul 11).
Includerea unor prevederi precum cea de mai sus nu presupune însã în mod automat faptul cã drepturile prevãzute de documentele internaþionale sunt automat “implementate” în practica statului
respectiv. Asumarea unor obligaþii legale internaþionale reprezintã un prim pas, însã statele trebuie
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judecate nu dupã cadrul legal ºi instituþional, ci dupã felul în care implementeazã drepturile omului. Pentru a evalua acest lucru, ar trebui sã ne punem urmãtoarele întrebãri:






Îºi respectã statul în mod real obligaþiile internaþionale?
Care este realitatea socialã în care trãieºte populaþia romã din acel stat?
Existã grupuri minoritare cãrora li se încalcã, în mod disproporþionat faþã de alte grupuri,
drepturile fundamentale?
A elaborat statul respectiv legislaþie anti-discriminare ºi, dacã da, în ce mãsurã este aplicatã ºi
eficientã?

Cum sã înþelegem drepturile omului:
Drepturile omului ºi constituþiile2
Un prim pas pe care un stat îl poate face pentru a contribui la protejarea efectivã a drepturilor omului pe teritoriul sãu este integrarea în legislaþia naþionalã a prevederilor internaþionale privind drepturile omului.
Cum rãspunde þara dumneavoastrã acestei cerinþe?
Folosind o versiune a constituþiei þãrii dumneavoastrã ºi textul Declaraþiei Universale a
Drepturilor Omului inclus în secþiunea de anexe a acestui manual, încercaþi sã identificaþi, pentru
fiecare din drepturile menþionate în tabelul de mai jos, dacã sunt incluse sau nu în Declaraþie sau/ºi
în constituþia þãrii dumneavoastrã.
Drept
Dreptul liber la muncã
Libertatea presei
Alegerea liberã a partenerului de viaþã
Dreptul la adãpost
Dreaptul de a fi judecat de o curte de juri
Alegerea liberã a numãrului de copii
Dreptul la integritate fizicã ºi psihicã
Libertatea religioasã
Dreptul la proprietate
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Inclus în Declaraþia Universalã

Inclus în constituþia þãrii
dumneavoastrã
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Dreptul la libera circulaþie
Dreptul la educaþie
Dreptul la hranã decentã
Dreptul la aer ºi apã curate
Dreptul de a nu fi discriminat
Dreptul la ocrotirea sãnãtãþii
Dreptul la o locuinþã corespunzãtoare
Libertatea de exprimare



















Întrebãri:
1.

Aþi fost surprins de cele gãsite?

2.

Ce drepturi stabilite prin aceste acte credeþi cã ar trebui sã fie universale ºi care nu?

3.

Cetãþenii þãrii dumneavoastrã au ºi alte drepturi în afara celor incluse în Declaraþia Universalã
a Drepturilor Omului?

Aºa cum am menþionat mai devreme, includerea acestor drepturi în constituþii este doar un prim
pas. Statele sunt însã responsabile ºi pentru aplicarea efectivã a standardelor privind drepturile omului. De aceea este nevoie ºi de:








Adoptarea ºi implementarea legilor care sã asigure accesul la justiþie celor cãrora li s-au încãlcat drepturile;
Revizuirea legilor ºi proiectelor de lege pentru ca implementarea acestora sã nu împiedice
exercitarea sau sã violeze drepturile omului;
Împiedicarea acþiunilor ºi scoaterea în afara legii a grupurilor create pe principii ce contravin
drepturilor omului;
Promovarea ºi încurajarea formãrii grupurilor care militeazã pentru respectarea drepturilor
omului ºi pentru sancþionarea abuzurilor în acest domeniu;
Instrumente legale eficiente pentru cei afectaþi de încãlcãri ale drepturilor omului;
Politici care sã promoveze drepturile omului pentru toatã lumea;
Pregãtirea personalului din administraþie, justiþie ºi alte instituþii ale statului în domeniul
legislaþiei, principiilor ºi abordãrii chestiunilor legate de drepturile omului.
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Naþiunile Unite
Organizaþia Naþiunilor Unite (ONU) a fost creatã în 1945 pentru a menþine pacea ºi securitatea
internaþionalã; a promova ºi dezvolta relaþii de prietenie între naþiuni; a încuraja cooperarea în vederea soluþionãrii paºnice a problemelor internaþionale ºi a respectãrii drepturilor omului; ºi a fi un
centru de armonizare pe plan internaþional a acþiunilor naþionale. Aceste scopuri sunt prevãzute de
Carta ONU. În prezent, 191 de state membre ale ONU au fost de acord sã sprijine aceste idei.
Existã ºase instituþii principale ale ONU. Acestea sunt: Adunarea Generalã, Consiliul de Securitate,
Consiliul Economic ºi Social, Consiliul de Tutelã, Secretariatul ºi Curtea Internaþionalã de Justiþie.
Toate statele membre sunt reprezentate în Adunarea Generalã, dar nu acelaºi lucru se întâmplã ºi în
celelalte instituþii ale ONU. Pentru mai multe informaþii despre activitãþile ºi modul de lucru al principalelor instituþii ale ONU, vizitaþi site-ul Naþiunilor Unite: http://www.un.org/
Overview/brief.html.
Unul din succesele ONU este dezvoltarea legislaþiei internaþionale în privinþa drepturilor omului. În
cei peste cincizeci de ani de existenþã, ONU a “vegheat la dezvoltarea ºi codificarea legislativã a drepturilor omului într-un efort major de a le transforma din principii etice în legi care impun anumite
obligaþii”. 3 De pildã, Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului stã la baza a peste 80 de convenþii,
tratate ºi declaraþii. Acest lucru demonstreazã rolul central pe care drepturile omului îl joacã în activitatea Organizaþiei Naþiunilor Unite.
Sistemul Naþiunilor Unite ºi instrumentele sale privind promovarea ºi protejarea drepturilor omului pot pãrea complicate ºi dificil de înþeles, mai ales la prima vedere - aºa cum o aratã ºi harta sistemului drepturilor omului în cadrul ONU, de mai jos. Deºi sistemul este complex ºi dezvoltat în
multe direcþii, el nu trebuie sã fie intimidant pentru cel care vrea sã îl înþeleagã. Ultima parte a acestui capitol este dedicatã explicãrii sistemului drepturilor omului în cadrul ONU.

Carta internaþionalã a drepturilor omului
Pe parcursul capitolelor 1 ºi 2, v-aþi familiarizat cu documentul cel mai cunoscut în domeniul drepturilor omului, Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului (UDHR) a Organizaþiei Naþiunilor
Unite. ONU a adoptat acest act în 1948 ca urmare a atrocitãþilor ce au avut loc în timpul celui deal doilea rãzboi mondial, proclamându-l drept “standardul comun pentru toate popoarele ºi naþiunile”. Declaraþia este însã doar o parte din ceea ce este cunoscut drept Carta internaþionalã a drepturilor omului ºi care mai include Pactul internaþional privind drepturile economice, sociale ºi culturale (International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR) ºi Pactul internaþional privind drepturile civile ºi politice (International Convenant on Civil and Political Rights,
ICCPR), precum ºi cele douã Protocoale facultative.

50

CENTRUL EUROPEAN PENTRU DREPTURILE ROMILOR

Sursa: Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Geneva, Elveþia (1997)

CUM SUNT PROTEJATE DREPTURILE OMULUI?
INSTITUÞII NAÞIONALE ªI ORGANIZAÞIA NAÞIUNILOR UNITE

CENTRUL EUROPEAN PENTRU DREPTURILE ROMILOR

51

CUM SÃ ÎÞI CUNOªTI DREPTURILE ªI SÃ LUPÞI PENTRU ELE

Ceea ce diferenþiazã Declaraþia de cele douã pacte este statutul sãu legal. Fiind o declaraþie, UDHR
nu este un act constrângãtor din punct de vedere legal pentru semnatari, ci doar promoveazã anumite principii generale ºi standarde în privinþa drepturilor omului. Deºi nu are forþã legalã în mod
direct, multe din articolele sale sunt considerate a fi “drept internaþional cutumiar”, adicã dezvoltat
din practica repetatã a statelor care recunosc ca obligaþie legalã respectarea prevederilor acestor standarde ºi principii. Guvernele se alãturã declaraþiilor ca ºi cum ar fi acte cu forþã legalã directã pentru a arãta sprijinul lor faþã de anumite idei ºi principii reflectate în acele declaraþii. ICESCR ºi
ICCPR sunt pe de altã parte pacte (uneori numite convenþii sau tratate), adicã acte care au forþã
legalã directã, stabilind norme ºi standarde care obligã statele semnatare sã le urmeze. Doar acele state
care au semnat ºi ratificat o convenþie sunt obligate sã se supunã acesteia. Iatã mai jos un rezumat
al acestor procese.
Etapele intrãrii în vigoare a convenþiilor
Înainte de a fi transformate în acte cu forþã legalã directã, conceptele de drepturile omului trebuie sã parcurgã un proces îndelungat ce implicã crearea consensului politic ºi
unele chestiuni practice la nivel naþional ºi internaþional. Convenþiile sunt
1) Redactate de grupuri de lucru. Adunarea Generalã a ONU desemneazã grupuri de
lucru formate din reprezentanþi ai statelor membre ONU, precum ºi reprezentanþi ai
organizaþiilor interguvernamentale ºi neguvernamentale. Documentele în lucru se pot
accesa de la http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/chrwg.htm#standard.
2) Adoptate prin vot de Adunarea Generalã a ONU.
3) Semnate de statele membre. Prin semnarea convenþiei statele membre indicã faptul cã
încep procesul de ratificare prevãzut de legislaþia naþionalã ºi cã sunt de acord sã nu
întreprinda mãsuri care ar contraveni obiectivelor convenþiei. Uneori, statele semneazã tratate fãrã a mai demara vreodatã procesul de ratificare.
4) Ratificate de statele membre. Când un stat ratifica o convenþie îºi exprimã intenþia de
a respecta prevederile ºi obligaþiile specificate în document. De asemenea, îºi asumã
responsabilitatea de a armoniza legislaþia naþionalã cu respectivul tratat. Existã ºi
situaþia în care statul ratificã procesul, dar indicã ºi anumite rezerve faþã de unele
articole.
5) Intrate în vigoare. O convenþie intrã în vigoare când a fost ratificatã de un anumit
numãr de state. De pildã, ICCPR ºi ICESCR au fost adoptate în 1966; totuºi, ele nu
au intrat în vigoare decât în 1976 când numãrul minim de ratificãri (35) a fost atins.
Sursã: Flowers Human Rights Here and Now. Accesibil la
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Default.htm
pe parcursul elaborãrii sale, “din motive procedurale ºi politice,5 convenþia care ar fi trebuit sã codifice drepturile prevãzute de Declaraþie s-a concretizat în douã documente separate. Aceasta s-a
datorat pe de-o parte politicilor duse în timpul rãzboiului rece, dar ºi mãsurilor diferite necesare pentru implementarea drepturilor prevãzute în cele douã documente.
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Pactul internaþional privind drepturile civile ºi politice are în vedere în principal drepturi negative
(care obligã statul sã nu intervinã), precum libertatea de gândire, conºtiinþei ºi religiei, dreptul de a
participa în administrarea statului, libertatea opiniei ºi libertatea de exprimare. Articolele din acest
document se referã la drepturi bazate pe libertãþi ºi drepturi politice. În majoritatea statelor, unele
drepturi politice sunt rezervate exclusiv cetãþenilor (de pildã, dreptul de a vota în alegerile parlamentare), în timp ce alte drepturi sunt garantate tuturor persoanelor care intrã în jurisdicþia statului
respectiv (de exemplu, libertatea de exprimare sau libertatea religioasã). Un mod de a înþelege reglementãrile prevãzute de Pact decurge din nevoia de a proteja individul de exercitarea arbitrarã a puterii statului. Drepturile civile ºi politice sunt reflectate ºi în articolele 3-21 ale Declaraþiei. Acestea
sunt adesea numite “drepturi de primã generaþie”. Acest document poate fi gãsit la
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm.

Pactul internaþional privind drepturile economice, sociale ºi culturale se concentreazã mai mult pe
aspectele pozitive ale drepturilor omului. Acest document obligã statele sã se implice pentru a asigura
bunãstarea economicã, socialã ºi culturalã a indivizilor, bazându-se pe respectarea nevoilor fundamentale
ale oricãrei persoane, care include (dar nu se limiteazã la): securitate socialã, un standard de viaþã adecvat,
dreptul de a avea acces la îngrijire medicalã de cea mai bunã calitate posibilã ºi dreptul la educaþie.
PE SCURT
Noþiuni ºi definiþii importante
Declaraþie: Document prin care statele se declarã de acord cu anumite standarde, fãrã ca
prevederile incluse în acest act sã aibã forþã legalã directã. Declaraþiile reprezintã angajamente politice ºi morale importante.
Convenþie: Acord cu forþã legalã directã încheiat între state. Convenþiile au forþã legalã
mai mare decât Declaraþiile pentru cã obligã statele semnatare sã respecte anumite angajamente legale. Atunci când Adunarea Generalã a ONU adoptã o Convenþie, ea creeazã
norme ºi standarde internaþionale.
Protocol: Tratat care modificã un alt tratat (ex. adaugã proceduri suplimentare sau
prevederi mai explicite decât cele din tratat).
Organisme de implementare a tratatelor: Comitete de experþi independenþi care monitorizeazã implementarea prevederilor privind drepturilor omului din tratate. Membrii
fiecãrui comitet sunt nominalizaþi ºi aleºi de statele care au ratificat tratatul respectiv.
Rezervã: Declaraþie inclusã de stat în momentul ratificãrii tratatului prin care acesta îºi
exprimã dorinþa de a nu fi constrâns legal de anumite prevederi ale respectivului tratat.
O diferenþã majorã între cele douã convenþii este cã drepturile economice ºi culturale sunt considerate a fi o “obligaþie progresivã” a statelor semnatare în funcþie de “maximum de resurse disponibile”, în timp ce drepturile civile ºi politice trebuie implementate, protejate ºi promovate imediat de
cãtre state. Obligaþia progresivã însã nu trebuie sã discrimineze nici un grup. Cu alte cuvinte, statul
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nu are dreptul sã dezavantajeze anumite grupuri sau sã permitã discriminarea lor în mod disproporþionat datoritã imposibilitãþii de implementare imediatã a drepturilor economice ºi culturale.
Obligaþia de a nu discrimina în aplicarea drepturilor este prevãzutã de art. 2 (2) ºi se aplicã imediat,
realizarea ei nefiind dependentã de resursele disponibile. De asemenea, statele îºi asumã obligaþia de
a acþiona imediat ºi de a cãuta sprijin internaþional acolo unde resursele interne nu sunt suficiente
pentru realizarea acestor drepturi. Drepturile economice, sociale ºi culturale sunt frecvent numite
“drepturi de a doua generaþie” ºi în Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului sunt descrise în articolele 22-27. Întregul text al Pactului internaþional privind drepturile economice, sociale ºi culturale
este disponibil la http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm.
Deºi sunt separate în douã documente, ambele Pacte subliniazã importanþa ºi interdependenþa drepturilor civile, politice, economice, sociale ºi culturale pentru toate persoanele. Preambulul ambelor
Pacte aratã cã:
“[…] în conformitate cu Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, idealul fiinþei

umane libere, bucurându-se de libertãþile civile ºi politice ºi eliberate de teamã ºi mizerie,
nu poate fi realizat decât dacã se creeazã condiþii care permit fiecãruia sã se bucure de drepturile sale civile ºi politice, ca ºi de drepturile sale economice, sociale ºi culturale […]”
Acest lucru este semnificativ pentru cã subliniazã în dreptul internaþional importanþa asigurãrii
ambelor tipuri de drepturi pentru a obþine respectarea drepturilor omului pentru toþi.

“Toate drepturile omului sunt universale, indivizibile ºi interdependente.
Comunitatea internaþionalã trebuie sã trateze toate drepturile omului în mod global,
egal ºi echitabil, cu aceeaºi consideraþie pentru fiecare. Conºtiente de importanþa particularitãþilor naþionale ºi regionale, precum ºi de diferitele moºteniri istorice, culturale ºi religioase, statele sunt datoare, indiferent de sistemele lor politice, economice ºi
culturale, sã promoveze ºi sã protejeze toate drepturile omului ºi libertãþile fundamentale”
Declaraþia ºi Programul de acþiune de la Viena, I (5)
Conferinþa mondialã privind drepturile omului, Viena, 14-25 iunie 1993

ORGANISME DE IMPLEMENTARE A TRATATELOR
Pe lângã introducerea unor norme ale drepturilor omului în dreptul internaþional, Naþiunile Unite
au creat ºi comitete de experþi independenþi care sã supravegheze implementarea prevederilor
tratatelor. Aceste organisme recenzeazã ºi comenteazã rapoartele depuse de cãtre state, oferã interpretãri articolelor ºi pot examina plângeri individuale, dacã acest lucru este permis de cãtre tratat.
Ratificarea unui tratat presupune ºi acordul statului semnatar de a fi periodic investigat de cãtre
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comitetul de experþi. În majoritatea cazurilor, acest lucru se întâmplã în anul urmãtor ratificãrii
tratatului ºi apoi odatã la 4-5 ani. Pentru o listã a statelor care au ratificat anumite tratate ºi o programare a rapoartelor acestor state cãtre comitetele de experþi viziteazã: http://www.ohchr.org/english/bodies/index.htm.
În rapoarte, statele indicã mãsurile pe care le-au luat pentru a rãspunde obligaþiilor presupuse de un
anumit tratat. Comitetul corespunzãtor înainteazã observaþii ºi concluzii pe baza raportului de þarã,
precum ºi pe baza altor informaþii relevante primite de la ONG-uri ºi alte organisme de monitorizare.1 De asemenea, acest comitet poate face recomandãri generale în privinþa unor chestiuni sau
teme specifice. Totuºi, comitetul nu poate obliga statul respectiv sã urmeze aceste recomandãri.
În cazul anumitor tratate, este posibilã depunerea de plângeri individuale împotriva statului. Acest
mod de a acþiona permite celui care depune plângerea sã încerce sã obþinã reparaþii pe care ar fi fost
imposibil sã le obþinã în statul respectiv, precum ºi sã previnã încãlcãri similare ale drepturilor omului. Pentru ca aceastã procedurã sã fie însã posibilã este nevoie de prezenþa mai multor factori. În
primul rând este nevoie sã existe un consimþãmânt formal al statului, prin ratificarea articolului sau
protocolului tratatului care se aplicã respectivului proces. De asemenea, cel care depune plângerea
trebuie sã îndeplineascã anumite criterii de admitere. Admiterea plângerilor va fi discutatã mai pe
larg în capitolul 8 care trateazã subiectul litigiilor în domeniul drepturilor omului.
Atât ICCPR, cât ºi ICESCR au organisme proprii de implementare. În cazul ICCPR, acesta este
Comitetul pentru Drepturile Omului (Human Rights Committee, HRC). HRC este format din 18
experþi în drepturile civile ºi politice prevãzute de ICCPR. Comitetul evalueazã odatã la 5 ani modul
în care statul respectiv a respectat obligaþiile prevãzute în tratat. În plus, în cazul acelor state care au
ratificat ºi primul Protocol facultativ, HRC poate audia plângeri individuale, chiar ºi atunci când
statul respectiv nu este în procedurã de evaluare.
În evaluãrile rapoartelor de þarã, HRC ºi-a exprimat frecvent îngrijorarea în ceea ce priveºte discriminarea rasialã ºi etnicã. Comitetul a fãcut ºi comentarii legate în mod special de situaþia populaþiei rome în unele state europene. De pildã, în observaþiile din concluzia raportului privind
Slovacia, HRC ºi-a exprimat îngrijorarea faþã de discriminarea împotriva romilor ºi a precizat cã:
“Statul Parte ar trebui sã ia toate mãsurile necesare pentru eliminarea discriminãrii împotriva
romilor ºi pentru a le permite acestora sã se bucure de drepturile care le sunt garantate de cãtre
Convenþie. Statul Parte ar trebui, de asemenea, sã facã eforturi mai susþinute pentru a permite
romilor sã îºi foloseascã limba în comunicarea cu autoritãþile, pentru a le permite accesul la
servicii sociale, pentru a le permite o educaþie care sã îi pregãteascã pentru un loc de muncã ºi
de asemenea sã creeze oportunitãþi de angajare pentru romi. Comitetul doreºte sã cunoascã mai
în detaliu politicile adoptate ºi rezultatele acestora în practicã.” 7
Implementarea ICESCR este monitorizatã de Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale ºi
Culturale (CESCR). ªi acest Comitet este alcãtuit din 18 experþi ºi primeºte rapoarte ale statelor
semnatare odatã la 5 ani. CESCR îºi aratã adesea îngrijorarea în privinþa discriminãrii rasiale în
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rapoartele sale. Într-un raport recent privind Polonia, Comitetul a cerut în mod expres statului sã
“furnizeze date actualizate privind populaþia romã ºi sã adopte un program cuprinzãtor ºi consistent
care sã ia în considerare obstacolele în calea dezvoltãrii populaþiei rome ºi care sã propunã mijloace
eficiente de remediere a cazurilor de discriminare împotriva romilor în obþinerea unui loc de muncã,
a unei locuinþe sau a serviciilor din sistemul sanitar”. 8 ICESCR nu prevede posibilitatea depunerii de plângeri individuale.

Cum sã înþelegem drepturile omului:
Instrumente tematice
În afara acestor instrumente generale, existã ºi instrumente specifice pentru protejarea ºi promovarea
drepturilor omului. Aceste instrumente fie acoperã anumite domenii, fie se adreseazã anumitor
grupuri care sunt mai des þinta abuzurilor ce implicã încãlcãri ale drepturilor omului. Aceste instrumente se încadreazã în câteva categorii cum ar fi: convenþii, declaraþii ºi coduri de conduitã. O
descriere a diverselor documente privind drepturile omului, adoptate sub egida ONU se gãseºte la:
http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm.
În coloana din stânga a tabelului de mai jos se gãseºte o listã a principalelor tratate ONU privind
drepturile omului. Capul de tabel indicã câteva chestiuni care sunt relevante în special pentru drepturile romilor. Ce document(e) credeþi cã sunt importante pentru aceste chestiuni. Rãspundeþi marcând cãsuþa corespunzãtoare în tabel.
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Azil pentru persoanele persecutate în
þara lor de origine

Abuz fizic din partea poliþiei

Acces la servicii medicale

Segregare în sistemul de învãþãmânt

Discriminare la angajare

Probleme

Evacuarea forþatã din locuinþe

Convenþia

Pactul internaþional privind drepturile civile ºi politice (International
Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR), 1966
Pactul internaþional privind drepturile economice, sociale ºi culturale
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR), 1966
Convenþia internaþionalã privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialã (International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination, ICERD) 1965
Convenþia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faþã de
femei (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women, CEDAW), 1979
Convenþia împotriva torturii ºi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT), 1984
Convenþia privind drepturile copilului (Convention on the Rights of the
Child, CRC),1989
Convenþia privind statutul refugiaþilor (Convention Relating to the Status of
Refugees), 1951
Convenþia privind protejarea drepturilor muncitorilor migranþi
(Convention on the Protection of Rights of Migrant Workers), 1990

Instrumente tematice
În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele instrumente ale Naþiunilor Unite în domeniul
drepturilor omului. În afara Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului, am discutat despre ICCPR
ºi ICESCR, precum ºi despre organismele lor corespunzãtoare. Ca ºi aceste douã Pacte, fiecare din
documentele prezentate mai jos au proceduri proprii de implementare în þãrile semnatare ale standardelor promovate. Unele includ mecanisme de audiere a plângerilor ºi/sau proceduri de urgenþã
fiecare fiind supravegheate de cãtre un comitet sau un organism specific. Mai multe despre aceste
tratate la http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.
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Carta internaþionalã a drepturilor omului
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, 1948

Pactul internaþional privind drepturile
economice, sociale ºi culturale (ICESCR),
1966

Pactul international privind drepturile
civile ºi politice (ICCPR), 1966
Convenþia
privind
statutul
refugiaþilor,
1951.

Convenþia
internaþionalã
privind
eliminarea
tuturor
formelor de
discriminare
rasialã, 1966

Convenþia
privind
eliminarea
tuturor
formelor de
discriminare
împotriva
femeilor,
1979

Convenþia
împotriva
torturii ºi altor
tratamente sau
corecþii crude,
inumane sau
degradante,
1984

Convenþia
privind
drepturile
copilului, 1989

Convenþia internaþionalã privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialã
(ICERD)
Principalul tratat dedicat combaterii discriminãrii rasiale, Convenþia internaþionalã privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialã (ICERD) este cel mai important tratat în ceea ce
priveºte drepturile romilor. Aºa cum am arãtat în capitolul 2, definiþia datã de cãtre ICERD discriminãrii rasiale aratã cã “discriminarea rasialã include orice deosebire, excludere, restricþie sau
preferinþã întemeiatã pe rasã, culoare, ascendenþã sau origine naþionalã sau etnicã, care are ca scop
sau efect de a distruge sau compromite recunoaºterea, folosinþa sau exercitarea, în condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale în domeniile politic, economic, social ºi cultural sau în oricare alt domeniu al vieþii publice”. Convenþia garanteazã dreptul egalitãþii în faþa
legii, precum ºi exercitarea în mod egal a drepturilor politice, economice, sociale ºi culturale.
Convenþia se aplicã atât cetãþenilor, cât ºi celor care nu au cetãþenia statului semnatar. Statele trebuie
sã lupte împotriva diseminãrii ideilor ºi acþiunilor bazate pe o concepþie ce promoveazã superioritatea sau ura rasialã, precum ºi sã ia mãsuri eficiente pentru combaterea prejudecãþilor rasiale ºi promovarea toleranþei. Textul ICERD este în întregime inclus în secþiunea Anexe a acestui manual.
Comitetul privind eliminarea discriminãrii rasiale (CERD), al cãrui atribuþii include evaluarea periodicã a rapoartelor de þarã ºi audierea plângerilor individuale, monitorizeazã respectarea Convenþiei
internaþionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialã. Acest Comitet este format din 18 experþi ºi evalueazã statele semnatare odatã la patru ani. Pe lângã comentariile privind
cazurile de discriminare a populaþiei rome care au fost supuse atenþiei Comitetului, CERD elaboreazã ºi o serie de recomandãri, inclusiv un document numit Recomandãri generale privind discriminarea împotriva romilor.
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Acest document se referã la:
Mãsuri de naturã generalã, precum adoptarea sau revizuirea legislaþiei în vederea eliminãrii discriminãrii împotriva romilor;
 Mãsuri pentru protejare împotriva violenþei rasiale;
 Mãsuri în domeniul învãþãmântului;
 Mãsuri pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de trai;
 Mãsuri privind mass-media;
 Mãsuri privind participarea la viaþa publicã.
Recomandãrile generale se referã în mod special ºi la situaþia femeilor rome care adesea sunt supuse
unei duble discriminãri. Textul complet al acestui document se poate accesa la http://www.unhchr.ch
/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11f3d6d130ab8e09c125694a0054932b?.


Convenþia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faþã de femei
‘Convenþia femeilor’ precizeazã metode ºi standarde pe care statele ar trebui sã le urmeze pentru a
elimina discriminarea de gen. Drepturile tratate în acest document includ dreptul la tratament egal
în faþa legii; acces egal la educaþie, participare politicã, angajare, servicii medicale ºi bunãstare;
libertatea de a nu fi expus exploatãrii sexuale; ºi posibilitatea unor mãsuri temporare speciale
pentru eliminarea inegalitãþii. Multe articole din acest document, inclusiv cele referitoare la mãsuri
care sã elimine stereotipurile privind rolul femeilor ºi al bãrbaþilor, se adreseazã în special femeilor
membre ale unor grupuri/comunitãþi minoritare. Textul poate fi accesat în întregime la
http://www.unhchr.ch /html/menu3/b/e1cedaw.htm.
Comitetul pentru eliminarea discriminãrii împotriva femeilor (CEDAW) monitorizeazã implementarea Convenþiei. Acesta este compus din 23 de experþi care evalueazã fiecare stat odatã la patru
ani. Comitetul a scos în repetate rânduri în evidenþã faptul cã femeile sunt adesea lipsite de drepturi
pe baza apartenenþei lor etnice sau rasiale. În concluziile recentului raport privind Germania,
Comitetul a arãtat eºecul statului în protejarea cu mijloace legale a femeilor rome ºi sinti, care adesea sunt victimele atât discriminãrii rasiale, cât ºi celei de gen. Multe femei ºi fete sinti ºi rome din
Germania nu beneficiazã de o serie de drepturi garantate de Convenþie, în special în domeniile educaþiei, posibilitãþii de angajare, serviciilor medicale ºi participãrii în viaþa publicã ºi politicã.

Convenþia împotriva torturii ºi altor tratamente sau corecþii crude, inumane sau
degradante
Convenþia împotriva torturii precizeazã mãsurile care pot fi luate pentru eliminarea de cãtre state a
torturii. Convenþia defineºte tortura drept:
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“[O]rice act prin care se provoacã unei persoane, cu intenþie, o durere sau suferinþe puternice,
de naturã fizicã sau psihicã, în special cu scopul de a obþine, de la aceastã persoanã sau de la
o persoanã terþã, informaþii sau mãrturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau
o terþã persoanã l-a comis sau este bãnuitã cã l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni
asupra unei terþe persoane, sau pentru orice alt motiv bazat pe o formã de discriminare,
oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau suferinþã sunt provocate de cãtre un agent al
autoritãþii publice sau orice altã persoanã care acþioneazã cu titlu oficial, sau la instigarea sau cu
consimþãmântul expres sau tacit al unor asemenea persoane”. (Articolul 1). (sublinierea noastrã)
Comitetul împotriva torturii este organismul de implementare al Convenþiei. Este format din 10
experþi care evalueazã statele semnatare la fiecare patru ani. În plus, acest Comitet are dreptul sã
investigheze cazurile de torturã semnalate ºi în afara perioadei de evaluare. În recomandãrile din
2004 privind Republica Cehã, Comitetul ºi-a exprimat îngrijorarea faþã de unele afirmaþii privind
sterilizarea în necunoºtinþã de cauzã ºi fãrã acordarea consimþãmântului a unor femei rome, acte care
potrivit definiþiei de mai sus pot fi considerate cazuri de torturã. Textul Convenþiei poate fi în
întregime accesat la http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm.

Convenþia privind drepturile copilului
Convenþia privind drepturile copilului stabileºte drepturile de care ar trebui sã se poatã bucura orice
copil (orice persoanã care nu a împlinit încã 18 ani), fãrã nici o discriminare. Se adreseazã atât instituþiilor publice, cât ºi private. Deºi nu atât de veche ca alte tratate, aceastã convenþie se bucurã de
ratificare aproape universalã, fiind tratatul cu cele mai multe ratificãri în domeniul drepturilor omului. Textul este accesibil la http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/crc.htm.
Comitetul pentru drepturile copilului (CRC) monitorizeazã implementarea Convenþiei. Este compusã din 10 experþi care pentru fiecare stat evalueazã din cinci în cinci ani modul de respectare a
tratatului. Comitetul ºi-a exprimat îngrijorarea în privinþa unor practici ºi cazuri de discriminare
împotriva copiilor romi, inclusiv accesul inegal la educaþie ºi servicii medicale în unele state
europene, incluzând Ungaria ºi Cehia.

Convenþia privind statutul refugiaþilor
Convenþia privind statutul refugiaþilor a fost adoptatã pentru a proteja situaþia vulnerabilã a acelor
persoane forþate sã îºi pãrãseascã cãminele. Potrivit Convenþiei, un refugiat este acea persoanã care,

[…] datoritã unei temeri fondate de a fi persecutat pe motive de rasã, religie, naþionalitate,
opinie politicã sau apartenenþã la un anumit grup, se aflã în afara þãrii a cãrei cetãþenie o are
ºi nu poate sau, datoritã temerii, nu doreºte sã rãmânã sub jurisdicþia acelui stat; sau care,
neavând nici o cetãþenie ºi, gãsindu-se în afara þãrii în care avea reºedinþa obiºnuitã ca urmare
a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datoritã temerii, nu doreºte sã se întoarcã. (Articolul 1)
Convenþia precizeazã drepturile fundamentale ºi standardele minime de tratare a refugiaþilor, inclusiv principii privind drepturile la bunãstare, angajare ºi acte de identitate. Una din cele mai importante reglementãri prevãzute de Convenþie este totuºi cea prin care statele sunt obligate sã nu îi
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expulzeze sau sã îi deporteze pe cei cu statut de refugiat în þara pe care aceºtia au fost forþaþi sã o
pãrãseascã. Art. 33(1) prevede ca “nici un stat contractant nu va expulza sau returna, în nici un fel,
un refugiat peste frontierele teritoriului unde viaþa sau libertatea sa ar fi ameninþate pe motive de
rasã, religie, naþionalitate, opinii politice sau apartenenþã la un anumit grup politic”. Textul
Convenþiei poate fi accesat la http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_c_ref.htm.
Spre deosebire de tratatele menþionate mai sus, Convenþia privind statutul refugiaþilor nu are un
comitet special însãrcinat cu monitorizarea implementãrii prevederilor sale în statele semnatare.
Aceste atribuþii sunt însã de competenþa Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaþi (UNHCR).
Comisariatul trebuie sã “asigure protecþia internaþionalã refugiaþilor ºi sã caute soluþii de duratã pentru refugiaþi, ajutând guvernele statelor semnatare în efortul lor de facilitare a repatrierii voluntare
sau de integrare în comunitãþile de adopþie”.9 Mai multe detalii despre Biroul Înaltului Comisariat
pentru Refugiaþi se gãsesc la http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home.
Existã o multitudine de abordãri diferite care trateazã problemele refugiaþilor ºi care variazã de la o
þarã (de adopþie sau de origine) la alta ºi de la o situaþie la alta. Primul loc unde se pot adresa întrebãri legate de aceste chestiuni este biroul local al Înaltului Comisariat. Rolul jucat de biroul local
depinde de relaþiile stabilite de acesta cu guvernul þãrii respective. Informaþii ºi date de contact
privind aceste birouri locale pot fi gãsite la http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home.

Cum sã înþelegem drepturile omului:
Instrumentele pentru protejarea ºi
promovarea Drepturilor Omului
Existã multe documente care au în comun preocuparea pentru norme privind drepturile omului. În
tabelul de mai jos sunt menþionate câteva din instrumentele ONU, unele dintre ele prezentate mai
pe larg în acest capitol. Folosind cunoºtinþele dobândite pânã în prezent, completaþi tabelul dupã
cum urmeazã10. Indicaþi dacã instrumentul are forþã legalã directã sau nu ºi ce acþiune este posibilã
în cazul încãlcãrii drepturilor omului. Un exemplu de completare este furnizat în tabel:


Declaraþia Universalã
Omului (UDHR)

Drepturilor



Convenþia privind statutul refugiaþilor



Convenþia internaþionalã privind eliminarea discriminãrii rasiale (ICERD)



Declaraþia privind persoanele aparþinând
minoritãþilor naþionale etnice, religioase ºi
lingvistice



Convenþia împotriva torturii (CAT)

 Declaraþia privind apãrarea drepturilor
omului

a
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Tipul instrumentului
Forþã legalã directã

Numele instrumentului

Posibile acþiuni în cazul
încãlcãrii

Declaraþia privind
Apãrãtorii Drepturilor
Omului

Dezvoltarea unor noi principii, standarde etc. care sã
influenþeze comportamentul
statelor







Lipsa unei forþe legale directe







**

Textele instrumentelor ONU privind drepturile omului care nu au fost date pânã acum pot fi
gãsite la http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_c_ref.htm.

Mecanisme extra-convenþionale
În afara mecanismelor prevãzute de convenþii/tratate ºi declaraþii, sistemul drepturilor omului al
ONU dispune ºi de alte instrumente - mecanisme extra-convenþionale. Aceasta înseamnã pur ºi simplu cã funcþioneazã fãrã sã fie legate sau prevãzute în mod special de un tratat sau convenþie.

Comisia pentru Drepturile Omului
La vârful sistemului drepturilor omului al ONU se aflã Comisia pentru Drepturile Omului (CHR), un
organism extrem de politizat, format din delegaþi aleºi din Consiliul Economic ºi Social (ECOSOC) din
53 de state. Acest organism se reuneºte anual pentru a discuta probleme legate de drepturile omului ºi
pentru a stabili domeniile prioritare pentru activitatea ONU în domeniul drepturilor omului. Întâlnirea
poate presupune ºi numirea unui Raportor special sau a unui Grup de lucru sau iniþierea unei declaraþii sau convenþii. CHR a adoptat multe rezoluþii care conþin referiri la discriminarea etnicã sau rasialã.
Mai multe despre activitatea Comisiei la http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/chr.htm.
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Raportorii speciali ºi Grupurile de lucru
Raportorii speciali ºi grupurile de lucru sunt experþi desemnaþi de CHR pentru a urmãri anumite
domenii în care au loc încãlcãri ale drepturilor omului. Aceºtia pot fi însãrcinaþi sã investigheze o
anumitã þarã sau o anumitã temã care implicã drepturile omului. Atât Raportorii speciali, cât ºi
Grupurile de lucru pot scrie direct instituþiilor guvernamentale implicate ºi raporteazã anual
Comisiei pentru Drepturile Omului. Iatã câþiva raportori ºi grupuri de lucru care pot interesa
activiºtii în domeniul drepturilor romilor:
Raportorul special pentru formele contemporane de rasism, discriminare rasialã, xenofobie ºi
intoleranþã;

Raportorul special pentru respectarea drepturilor fundamentale în cazul migraþilor;

Raportorul special pentru dreptul la atingerea celor mai înalte standarde de sãnãtate fizicã ºi
mentalã;

Raportorul special pentru dreptul la educaþie;

Grupul de lucru pentru implementarea efectivã a Declaraþiei ºi Programului de Acþiune adoptate la Durban;

Raportorul special pentru dreptul la locuinþã corespunzãtoare ca parte a dreptului la un standard de viaþã corespunzãtor.
În plus faþã de mecanismele extra-convenþionale menþionate aici existã ºi alte instrumente internaþionale privind drepturile omului ce aparþin acestei categorii. Acestea includ Procedurile Speciale
ºi Sub-comisia privind promovarea ºi protejarea drepturilor omului. Mai multe informaþii privind
aceste instrumente pot fi accesate de pe site web al Comisiei privind Drepturile Omului, la
http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/chr.htm.


Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului încearcã sã ofere o conducere coerentã ºi eficientã miºcãrii internaþionale pentru drepturile omului. Înaltul Comisar - un funcþionar ONU - este
principalul responsabil în privinþa activitãþilor ONU legate de drepturile omului. Acesta face adesea
declaraþii publice în cazul situaþiilor de crizã care implicã drepturile omului ºi cãlãtoreºte frecvent
pentru a transmite pretutindeni pe glob mesajul drepturilor omului. Funcþia este ocupatã în prezent
de Louise Arbour.
Biroul Înaltului Comisariat ONU privind drepturile omului (The Office of the High Commissioner
of Human Rights, OHCHR) are reprezentanþi pe teren în mai multe state. Funcþionari ai acestui
organism monitorizeazã ºi investigheazã cazurile de încãlcare a drepturilor omului ºi adesea coopereazã cu guvernul þãrii respective ºi ONG-uri pentru a crea ºi consolida structuri care sã aibã un
impact direct ºi de duratã în domeniul respectãrii drepturilor omului. În Europa, astfel de misiuni
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se aflã în Macedonia, Croaþia, Bosnia ºi Herþegovina, Serbia ºi Muntenegru. Rapoartele acestor misiuni au scos în evidenþã cazuri de discriminãri rasiale îndreptate împotriva comunitãþilor rome din
aceste þãri. ERRC a cooperat cu misiunea OHCHR din Serbia ºi Muntenegru, în vederea realizãrii
unui memorandum - “Protejarea Drepturilor Romilor în Serbia ºi Muntenegru”. OHCHR
furnizeazã de asemenea sprijin administrativ mai multor comitete de experþi coordonatoare ale
tratatelor, cât ºi altor mecanisme extra-convenþionale, precum Comisia privind Drepturile Omului.

Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Acest lucru nu este însã valabil în toate cazurile. Uneori, acordurile trebuie încorporate formal în legislaþia
naþionalã
Adaptat din Nancy Flowers, Human Rights Here and Now: Activity 8 Comparing Rights Documents. Accesibil la
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity8.htm
United Nations Foundation: http://www.unfoundation.org/un/un_about.asp
Nancy Flowers, ed. “From Concept to Convention: How Human Rights Law Evolves” in Human Rights Here and
Now. http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-1/from-concept.htm
Rolul ONG-urilor în producerea “rapoartelor alternative” pentru organismele de implementare a tratatelor va fi discutat mai în detaliu în capitolul 7.
United Nations Human Rights Committee. Concluding observations of the Human Rights Committee: Slovakia,
22/08/2003. CCPR/CO/78/SVK. Seventy-eigth session, 2003.
United Nations Economic and Social Council. Concluding Observations of the Committee on Economic, Social
and Cultural Rights: Poland, 19/12/2002. E/C.12/1/Add.82. Twenty-ninth session, 2002.
Office or the High Commissioner for Human Rights. Fact Sheet No.20, Human Rights and Refugees. Dsiponibil la
http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs20.htm
Adaptat din UN High Commissioner for Human Rights. Minorities, the United Nations and Regional
Mechanisms. Disponibil la http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/minorities/pam1.doc
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3. CUM SUNT PROTEJATE DREPTURILE OMULUI?
MECANISME REGIONALE EUROPENE
Introducere
Pe lângã Organizaþiei Naþiunilor Unite, existã ºi alte organizaþii interguvernamentale (OIG) care se
ocupã de drepturile omului. Activiºtii în domeniul drepturilor omului din Europa au ºansa existenþei unui set de organizaþii regionale independente care funcþioneazã la nivel european. Aceste
organisme urmeazã în linii mari standardele internaþionale ale drepturilor omului discutate în capitolul precedent. În unele cazuri, bazându-se pe aceste standarde, organismele europene au dezvoltat
nu doar principii sofisticate, ci, de asemenea, au creat mecanisme inovative pentru a le întãri. Adesea,
precedentul stabilit de instituþiile europene pentru drepturile omului a fost adoptat de alte instituþii
regionale ºi uneori chiar de instituþiile ONU.
Membrii acestor organizaþii regionale sunt statele. Din moment ce aceste organizaþii cer respectarea
standardelor drepturilor omului, activiºtii beneficiazã de o oportunitate în plus (în afarã de mecanismelor ONU) de a atrage atenþia, la nivel internaþional, faþã de încãlcarea drepturilor omului pe
teritoriul unui stat. În Europa cele mai semnificative OIG-uri sunt:
Consiliul Europei (CoE)
 Uniunea Europeanã (UE)
 Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa. (OSCE)
Fiecare din aceste organizaþii are propriul mandat ºi propriile sale interese, însã cu toate joacã un rol
în construcþia discursului privind drepturilor omului în Europa. La fel ca ºi în cazul Organizaþiei
Naþiunilor Unite, existã o serie de tratate ºi convenþii create de aceste organizaþii pe care statele membre sunt obligate sã le respecte.


Cum sã înþelegem drepturile omului:
Instrumente regionale
În cadrul cãreia dintre organizaþiile europene interguvernamentale menþionate mai sus þara dumneavoastrã este membrã? Puteþi afla rãspunsul foarte simplu, verificând pagina web a acestor organizaþii. Statele membre sunt prezentate la:




Consiliul Europei: http://www.coe.int/T/e/com/about_coe/member_states/default.asp
Uniunea Europeanã: http://europa.eu.int/abc/index_en.htm#
Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa:
http://www.osce.org/general/participating_states/
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Þara dumneavoastrã este membrã a:





CoE
UE
OSCE

Dacã aþi descoperit cã þara dumneavoastrã nu este membrã a acestor organizaþii interguvernamentale
veþi dori probabil sã ºtiþi de ce sau dacã cumva este candidatã sã devinã membrã.

Consiliul Europei
Consiliul Europei (Council of Europe, CoE) este cea mai veche organizaþie politicã pan-europeanã
încã în existenþã. A fost fondatã în 1949, în perioada imediat urmãtoare celui de-al doilea rãzboi
mondial. Potrivit primului articol al statutului, statele Europei au format organizaþia pentru “a proteja ºi promova ideile ºi principiile lor comune ºi a încuraja progresul economic ºi social”. Consiliul
Europei îºi propune sã:
Protejeze drepturile omului, democraþia parlamentarã ºi respectarea legii;
 Dezvolte acorduri la nivel continental menite sã standardizeze practicile sociale ºi legale din þãrile
membre;
 Sã promoveze conºtiinþa unei identitãþi europene, bazatã pe valori împãrtãºite, care sã traverseze
diferite culturi.
Organismul de decizie al Consiliului Europei este Comitetul de Miniºtri, alcãtuit din cei 45 de
miniºtri de externe ai statelor membre în Consiliul Europei. Acesta reprezintã cea mai înaltã autoritate a organizaþiei. Adunarea Parlamentarã formatã din delegaþi ai þãrilor membre, trimiºi de parlamente, oferã sprijin Comitetului Miniºtrilor. Congresul Autoritãþilor Locale ºi Regionale este compus din Camera Puterilor Locale ºi din Camera Regiunilor. În sfârºit, Secretariatul supravegheat de
cãtre Secretarul General, este responsabil de managementul ºi de administrarea de zi cu zi a organizaþiei. Puteþi afla mai multe despre aceste organisme consultând adresa de web a Consiliului Europei
la: www.coe.int


În spiritul scopului exprimat al CoE de a proteja drepturile omului, organizaþia a creat câteva instrumente ºi mecanisme pentru propãºirea drepturilor omului în regiune. Aceste instrumente includ, dar
nu se limiteazã la:
Convenþia europeanã pentru promovarea ºi protejarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale;
 Carta socialã europeanã (revizuitã);
 Convenþia-cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale;
Un numãr de instituþii din cadrul Consiliului Europei supravegheazã implementarea acestor instrumente. Spre exemplu, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului interpreteazã ºi aplicã Convenþia
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Europeanã iar Comitetul European al Drepturilor Sociale sprijinã implementarea Cartei sociale
revizuite. Alte instituþii ale Consiliului Europei nu sunt direct legate legislaþiei internaþionale, dar cu
toate acestea sunt importante pentru promovarea unor aspecte relevante pentru romi. De exemplu,
Comisia europeanã împotriva rasismului ºi intoleranþei întreprinde o serie de activitãþi, inclusiv
luãri regulate de poziþie în ceea ce priveºte rasismul, în þãrile membre ale Consiliului Europei.
Instrumentele enumerate mai sus sunt similare în naturã celor ale ONU ºi constau într-un mecanism de tratate care necesitã ratificarea statelor. De asemenea, ca ºi în cazul ONU, pe lângã mecanisme centrate pe instrumente tematice specifice existã documente ce schiþeazã atât drepturi politice
ºi civile, cât ºi drepturi economice ºi sociale. Tabelul de mai jos prezintã în linii mari structura
mecanismelor drepturilor omului în interiorul Consiliului Europei.
Principalele instrumente ale drepturilor omului ºi mecanisme de implementare ale
Consiliului Europei1
Consiliul Europei

Comisarul pentru Drepturile Omului

Comisia europeanã împotriva rasismului ºi
intoleranþei (ECRI)

Carta socialã
europeanã,
(revizuitã)

Convenþia-cadru
pentru protecþia
minoritãþilor
naþionale

Convenþia europeana pentru prevenirea torturii ºi a
pedepselor sau tratamentelor inumane
sau degradante

Secretarul
General
CoE

Curtea
Europeanã a
Drepturilor
Omului

Comitetul de
Miniºtri
CoE+Comitetul
Consultativ

Comitetul european
pentru prevenirea
torturii ºi a
pedepselor sau tratamentelor inumane
sau degradante

Rapoarte

Cazuri
ale
Curþii

Rapoarte

Vizite ºi rapoarte

Secretarul
General
CoE

Comitetul
experþilor
independenþi

Rapoarte

Plângeri
colective

Convenþia
europeanã a
drepturilor omului
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Convenþia europeanã pentru protecþia drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale
Cunoscutã mai ales drept Convenþia europeanã a drepturilor omului sau Convenþia Europeanã,
acest document prezintã drepturi ºi libertãþi civile ºi politice sub formã de articole ºi protocoale.
Ratificarea acestei Convenþii este o condiþie adresatã statelor pentru a deveni membre ale Consiliului
Europei. Drepturile enumerate în Convenþie includ:
 dreptul la viaþã

 libertatea de exprimare

 interzicerea torturii

 dreptul la libertate ºi securitate

 dreptul la o judecatã corectã

 nici o pedeapsã fãrã lege

 dreptul la respectarea vieþii private ºi de
familie

 libertatea gândirii, conºtiinþei ºi religiei

 interzicerea sclaviei ºi a muncii forþate

 libertatea adunãrii ºi asocierii

 dreptul la cãsãtorie

 dreptul la recurs efectiv

 interzicerea discriminãrii
În afarã de drepturile prezentate în articolele Convenþiei, existã de asemenea Protocoale care consfinþesc obligaþiile statelor faþã de cei aflaþi sub jurisdicþia lor. Convenþia Europeanã ºi câteva din protocoalele sale, pot fi gãsite în secþiunea de anexe a acestui manual.
Potrivit art.14, “exercitarea drepturilor ºi libertãþilor recunoscute de prezenta Convenþie trebuie sã fie
asiguratã fãrã nici o deosebire bazatã, în special, pe sex, rasã, culoare, limbã, religie, opinii politice
sau orice alte opinii, origine naþionalã sau socialã, apartenenþa la o minoritate naþionalã, avere,
naºtere sau orice altã situaþie”. Acesta însã nu reprezintã un drept independent împotriva discriminãrii, ci se aplicã fiecãrui drept prevãzut de Convenþie. O interzicere generalã a discriminãrii este
prevãzutã în Protocolul 12, care asigurã cã drepturile proclamate de lege trebuie sã fie accesibile, fãrã
discriminare motivatã de rasã, sex, culoare, limbã sau de altã naturã, aºa cum este prevãzut în art. 14
al Convenþiei. Protocolului 12 va intra în vigoare imediat ce va fi ratificat de cãtre 10 state membre
ale Consiliului Europei.
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Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
În timp ce statele reprezintã organismele ce implementeazã Convenþia Europeanã, mecanismul sãu
de protecþie este reprezentat de Curtea Europeanã a Drepturilor Omului (CEDO). Spre deosebire de
instrumentele ONU, prezentate în capitolul 3, respectarea Convenþiei Europene este monitorizatã de
un corp judiciar. Cunoscut mai ales drept Curtea Europeanã, acest instrument are putere de decizie
în cazul plângerilor ce îi sunt înaintate, interpretând dacã încãlcarea drepturilor civile ºi politice au
avut loc potrivit Convenþiei.
Imediat ce Convenþia Europeanã a fost ratificatã de un stat membru al CoE statul este sub jurisdicþia
Curþii. Aici pot fi înaintate atât plângeri individuale cât ºi inter-statale, astfel cã solicitanþii pot fi
state sau persoane (grupurile de persoane ºi ONG-urile sunt, de asemenea, incluse în definiþia datã
de Curte “solicitãrilor individuale”). Plângerile pot fi înaintate Curþii doar atunci când reclamantul
a epuizat toate mijloacele interne, ceea ce înseamnã cã persoana a încercat toate posibilitãþile relevante de a i se face dreptate în þara unde încãlcarea drepturilor a avut loc. Odatã verdictul stabilit de
Curte el trebuie îndeplinit de cãtre stat. Comitetul de Miniºtri al CoE supervizeazã conformarea faþã
de hotãrârile Curþii.
Curtea Europeanã a audiat cazuri de discriminare rasialã încã de la înfiinþarea ei. S-a hotãrât cã discriminarea pe criterii de rasã poate în anumite circumstanþe sã constituie o încãlcare a art. 3 al
Convenþiei privind tratamentul inuman ºi degradant. Într-un important caz recent, înaintat de
Centrul European pentru Drepturile Romilor ºi parteneri locali, Curtea a hotãrât cã statul are de
asemenea datoria sã întreprindã toate etapele posibile pentru a stabili în ce mãsurã atitudinile discriminatorii joacã un rol în investigarea infracþiunilor. În caseta de mai jos se explicã circumstanþele
ºi hotãrârile în acest caz.

Nachova ºi alþii împotriva Bulgariei
În 26 februarie, 2004, Curtea Europeanã a drepturilor omului ºi-a anunþat verdictul în
cazul Nachova împotriva Bulgariei, în care, în unanimitate, Bulgaria a fost gãsitã responsabilã pentru moartea a doi bãrbaþi romi cât ºi lipsa unei anchete oficiale efective în
respectivul caz, încãlcând astfel prevederile art.2 (dreptul la viaþã). Pentru prima datã în
istoria ei, Curtea a descoperit o încãlcare a garanþiei împotriva discriminãrii rasiale
conþinute în art.14 luat împreunã cu art.2 ºi datoritã acestui fapt a insistat asupra faptului cã autoritãþile bulgare au „au eºuat în datoria lor […] de a întreprinde toþi paºii
pentru a stabili în ce mãsurã atitudinile discriminatorii, ar fi jucat un rol” în evenimentele în cauzã.
Petenþii au fost toate persoanele de naþionalitate bulgarã care se considerau de origine
romã. Cazul se referã la uciderea rudelor petenþilor, în iulie 1996, de cãtre un poliþist
militar care a încercat sã îi aresteze. Legea ºi practica deficiente, care permiteau folosirea
forþei letale fãrã o necesitate absolutã a dus la moartea rudelor petenþilor. Mai mult,
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autoritãþile nu au reuºit sã desfãºoare o anchetã efectivã în cazul uciderilor, aici un rol
decisiv fiind jucat de prejudecãþi ºi atitudini ostile faþã de persoane de etnie romã.
Curtea a explicat aceastã hotãrâre istoricã în conformitate cu art.14 luat împreunã cu
art.2 afirmând „Curtea considerã cã în cazul investigaþiei privind incidente violente, în
particular ucideri de cãtre agenþii statului, autoritãþile statului au datoria suplimentarã
sã întreprindã toate etapele pentru a demasca orice motiv rasist ºi sã stabileascã în ce
mãsurã prejudecata sau ura etnicã ar fi jucat un rol în cadrul evenimentelor. Lipsa de
seriozitate ºi profesionalism în aceastã activitate ºi tratarea violenþei ºi brutalitãþii induse
rasist, pe picior de egalitate cu alte cazuri ce nu au implicaþii rasiste ar însemna
întoarcerea spatelui cãtre natura specificã a unor acte care sunt în mod particular distructive în ceea ce priveºte drepturile fundamentale. […] Pentru a menþine încrederea
publicã în aplicarea mecanismelor legislative, statele semnatare trebuie sã se asigure cã în
investigarea incidentelor ce implicã utilizarea forþei, este fãcutã distincþie atât în sistemul
legal, cât ºi în practicã între cazurile de folosire excesivã a forþei ºi ucideri/crime rasiale.
Curtea considerã cã, în cazurile în care autoritãþile nu au investigat actele de violenþã ale
agenþilor statului ºi nu au luat în considerare probe care atestau posibile discriminãri,
poate, examinând plângerea în lumina art.14 al Convenþiei, sã ajungã la concluzii negative privind statul respectiv sau sã cearã explicaþii acestuia […]”.

Carta socialã europeanã (revizuitã)
Carta socialã europeanã este documentul care consfinþeºte drepturi sociale ºi economice potrivit sistemului Consiliului Europei al drepturilor omului. Documentul original a intrat in vigoare în 1961,
însã a fost treptat înlocuit cu o versiune revizuitã, intratã în vigoare în 1999. Carta are forma unui
tratat legal, care cere ca un numãr minim al articolelor sale sã fie adoptate de statele semnatare ale
documentului. Drepturile garantate de cartã cuprind urmãtoarele domenii:
 locuinþe

 educaþie

 sãnãtate

 locuri de muncã

 protecþie socialã

 circulaþia persoanelor

 nediscriminare
Textul Cartei sociale europene (revizuitã) poate fi gãsit la:
en/Treaties/Html/163.htm
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Organismul de implementare al Cartei Sociale este Comitetul European al Drepturilor Sociale.
Comitetul este alcãtuit din 13 membri imparþiali, aleºi de cãtre Comitetul de Miniºtri. Funcþia lui
este sã determine în ce mãsurã statele pãrþi au respectat articolele Cartei Sociale. Acest lucru se face
în douã feluri, prin douã proceduri diferite: raportare ºi reclamaþie.
În cazul raportãrii, statele trebuie sã prezinte rapoarte anuale, în care sã arate felul în care Carta a
fost respectatã. Raportul pentru fiecare an priveºte numai anumite articole (în funcþie dacã anul este
par sau impar). Pe baza rapoartelor, Comitetul întocmeºte concluzii care sunt publicate.
Potrivit celui de-al doilea Protocol Adiþional la Cartã existã, de asemenea, o procedurã a reclamaþiilor colective. Plângeri privind încãlcarea drepturilor stipulate în Cartã, pot fi de depuse cãtre
Comitet. Anumite organizaþii pot depune plângeri în cazul în care statul a acceptat procedura prevãzutã de cel de-al doilea Protocol Adiþional. Aceste organizaþii includ ONG-urile cu statut consultativ, de pe lângã CoE care se aflã pe o listã acceptata de CoE pentru acest scop. Unele state au aprobat ºi prevederile care permit ONG-urilor naþionale sã depunã plângeri colective.
În ceea ce priveºte drepturile romilor, Comitetul a fost destul de general în concluziile publicate la
raporturile de þarã. Comentariile nu au fost la fel de amãnunþite pe unele probleme precum cele ale
unor instituþii similare. Recent însã, se manifestã o intensificare a interesului pentru drepturile
romilor prevãzute în Cartã ºi în Carta revizuitã. În particular, ERRC a adresat Comitetului o plângere în legãturã cu Grecia, subliniind gravele încãlcãri în ceea ce priveºte dreptul la locuinþã, inclusiv evacuãri forþate ºi locuinþe necorespunzãtoare. Comitetul a hotãrât cã plângerea este admisibilã
ºi urmeazã sã decidã în acest caz la sfârºitul anului 2004. Ca urmare a plângerii, guvernul grec a întreprins o serie de acþiuni pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor în aceastã þarã.

Cum sã înþelegem drepturile omului
Drepturile civile ºi politice si drepturile
economice, sociale ºi culturale
Din punct de vedere al Convenþiei Europene a Drepturilor Omului a Consiliului Europei ºi Cartei
sociale europene, ne confruntãm încã o datã cu o separarea a drepturilor civile ºi politice faþã de cele
economice ºi sociale.
Sub egida ONU, ICCPR (Pactul internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice) urmeazã sã
fie implementat imediat dupã intrarea în vigoare, în timp ce ICESRC (Pactul internaþional cu privire
la drepturile economice, sociale ºi culturale) reprezintã o obligaþie progresivã. Sub egida Consiliului
Europei, Convenþia Europeanã se bucurã, de asemenea, de cea mai semnificativã forþã de implementare, reprezentatã de cãtre Curtea Europeanã.
 De ce credeþi cã organizaþii precum Naþiunile Unite ºi Consiliul Europei tind sã plaseze drepturile civile ºi politice într-o poziþie specialã în cadrul legislaþiei privind drepturile omului?
 Este corect sã considerãm indivizibilitatea drepturilor omului de la sine înþeleasã?
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MECANISME EUROPENE ADIÞIONALE
Convenþia-cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale
Convenþia-cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale este primul tratat care protejeazã drepturile
persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale. Documentul este alcãtuit în special din principii,
cum ar fi egalitatea, acþiunea afirmativã ºi obligaþiile statelor care se ocupã de protecþia acestor
grupuri vulnerabile. Chiar dacã documentul nu oferã o definiþie specificã pentru minoritate naþionalã, foarte multe state ºi-au formulat dupã ratificare, propria definiþie a “minoritãþii naþionale” iar
unele au desemnat anumite grupuri faþã de care va fi aplicatã Convenþia. Textul integral al
Convenþiei-cadru este disponibil la: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm.
Organismul de implementare al Convenþiei-cadru este Comitetul de Miniºtri. Statele membre sunt
obligate sã trimitã rapoarte privind mãsurile adoptate pentru implementarea angajamentelor din
tratat. Comitetul se consultã cu un Comitet consultativ format din 18 experþi independenþi care
întreprind vizite în statele aflate sub jurisdicþia Convenþiei. Nu existã procedurã de plângeri în
cadrul Convenþiei. Rapoartele sunt trimise o datã la 5 ani.
În concluziile primului ciclu de rapoarte privind situaþia din Slovacia, Ungaria, România, Cehia,
Germania ºi Marea Britanie, Comitetul de Miniºtri a tratat ºi situaþia comunitãþilor
rome/sinti/nomade. Aici ºi în partea dedicatã recomandãrilor, vorbind despre populaþia romã,
Comitetul s-a referit la protejarea împotriva ameninþãrilor motivate etnic, violenþei ºi ostilitãþii, percepþiei sociale negative ºi la diferenþele semnificative socio-economice ºi în condiþiile de trai. Pentru
cei care doresc sã foloseascã Convenþia ºi organismele sale de monitorizare, un prim pas important
este identificarea unor declaraþii ale statului respectiv privind grupurile la care Convenþia face
referire. Despre toate aceste lucruri puteþi citi la: http://www.coe.int/T/E/ Human_Rights/
Minorities/.
Comisia europeanã împotriva rasismului ºi intoleranþei
Comisia europeanã împotriva rasismului ºi intoleranþei (ECRI) a fost înfiinþatã în 1994, având drept
scop combaterea rasismului, xenofobiei, anti-semitismului ºi intoleranþei la nivelul întregii Europe
ºi din perspectiva protecþiei drepturilor omului. Organismul se compune din membrii independenþi,
numiþi de guvernele naþionale care lucreazã pentru întãrirea protecþiei, atât legale cât ºi politice,
împotriva tuturor formelor de intoleranþã, inclusiv discriminarea pe bazã de rasã, culoare, limbã,
religie, naþionalitate sau origine etnicã.
ECRI este un mecanism independent de monitorizare. Acesta monitorizeazã statele membre ale
Consiliului Europei, prin rapoarte de þarã efectuate la intervale de 4-5 ani, în fiecare an fiind vizate
aproximativ 10-12 þãri. Rapoartele examineazã diverse chestiuni legate de rasism ºi intoleranþã în
cadrul þãrilor subiect, precum ºi implementarea recomandãrilor ECRI din rapoartele precedente.
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Înaintea pregãtirii unui nou raport, fiecare þarã este vizitatã de un raportor ECRI. În ceea ce priveºte
problemele romilor, ECRI a folosit în rapoartele sale un limbaj hotãrât în afirmaþiile ºi recomandãrile cãtre state. În timpul pregãtirii rapoartelor, Comisia face eforturi numeroase în implicarea
societãþii civile, inclusiv prin organizarea de sesiuni de informare cu ONG-urile.
În afarã de rapoartele de þarã, ECRI mai lucreazã pe teme generale în domeniul rasismului ºi intoleranþei. În acest context, Comisia face recomandãri de politicã generalã, colecteazã ºi disemineazã
exemple de bunã practicã ºi promoveazã o mai largã acceptare ºi practicã a principiului non-discriminãrii prevãzut în art.14 al Convenþiei Europene, prin ratificarea Protocolului 12. Meritã sã
notãm recomandarea generalã a ECRI cu numãrul 3 despre Combaterea rasismului ºi intoleranþei
împotriva romilor/þiganilor ºi Exemplele practice în combaterea rasismului ºi intoleranþei împotriva
romilor/þiganilor. Aceste documente sunt un indicativ al seriozitãþii cu care ECRI abordeazã formele de
discriminare ºi rasism cu care comunitãþile de romi din întreaga Europã se confruntã. Puteþi afla mai
multe informaþii despre ECRI ºi publicaþiile sale la: http://www.coe.int/T/E/ human%5Frights/Ecri.

Alte Organisme importante pentru drepturile omului în cadrul Consiliului Europei
Consiliul Europei mai dispune de alte câteva organisme, în afara celor menþionate mai înainte care
lucreazã în domeniul drepturilor omului ºi cu privire la romi. Grupul specializat pe romi/þigani
analizeazã în mod regulat situaþia romilor în Europa, sfãtuind Comitetul de Miniºtri în probleme
privind romii. Acest grup promoveazã noile iniþiative privind romii, incluzând studiul, promovarea
integrãrii ºi dezvoltãrii relaþiilor între comunitãþile rome ºi statele în care îºi aflã reºedinþa.
Coordonatorul activitãþilor pentru romi/þigani, de pe lângã Secretarul General promoveazã cooper area cu alte organizaþii internaþionale ºi ONG-uri ale romilor.
Adunarea Parlamentarã alege, de asemenea, un Comisar pentru Drepturile Omului. Aceastã persoanã
este responsabilã cu o serie de sarcini legate de promovarea drepturilor omului în Europa. Astfel
comisarul:
promoveazã educaþia ºi sensibilizarea asupra drepturilor omului;
 identificã lacunele legislative ºi practice ale statelor membre în legãturã cu drepturile omului;
 promoveazã respectarea ºi exercitarea drepturile omului aºa cum sunt stipulate în instrumentele
CoE;
 lucreazã împreunã cu alte organisme guvernamentale ºi ne-guvernamentale pentru promovarea
ºi protecþia drepturilor omului;
 întreprinde vizite de stat pentru a observa probleme legate de drepturile omului, în momentul
în care apar.


Comisarul nu este un organism juridic ºi nu poate primi plângeri individuale.
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Uniunea Europeanã
Uniunea Europeanã (EU) este o alianþã a þãrilor Europene ataºate unor anumite standarde politice
ºi economice. Statele membre acceptã sã cedeze o parte din propria suveranitate pentru a promova
problemele de interes comun. UE a botezat acest proces “integrare europeanã”. Calitatea de membru
al Uniunii Europene conferã anumite beneficii cetãþenilor UE, cum ar fi libertatea de a cãlãtori oriunde în cadrul þãrilor membre UE.
Uniunea Europeanã este de asemenea interesatã în:






acþiuni de menþinere a pãcii;
politici legate de azil ºi migraþie;
crearea de locuri de muncã în interiorul graniþelor sale;
protecþia mediului; ºi
drepturile omului.

Principalele instituþii ale UE sunt Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene ºi Comisia
Europeanã
Parlamentul European este organismul legislativ al UE, ales în mod democratic ºi este compus din
reprezentanþi ai statelor membre. Consiliul Uniunii Europene, cunoscut o vreme ºi drept Consiliul
de Miniºtri, este principalul corp legislativ ºi de decizie al Uniunii Europene. Acesta este alcãtuit din
reprezentanþi ai guvernelor statelor membre. Comisia Europeanã redacteazã propuneri de legi
europene, asigurã implementarea deciziilor UE ºi supervizeazã cheltuielile. Ea este alcãtuitã din
preºedinte ºi alþi comisari, nominalizaþi de membrii guvernelor ºi acceptaþi de Parlament.
Pentru mai multe informaþii despre aceste organisme, puteþi verifica site-urile lor de Internet la:




Parlamentul European: http://www.europa.eu.int/institutions/parliament/index_en.htm
Consiliul Uniunii Europene: http://www.europa.eu.int/institutions/council/index_en.htm
Comisia Europeanã: http://www.europa.eu.int/institutions/comm/index_en.htm

În ceea ce priveºte drepturile omului, UE a întreprins activitãþi precum crearea de standarde pentru
statele membre ºi dezvoltarea de organisme legate de aspecte tematice specifice. Instituþiile ºi instrumentele relevante pentru activismul în domeniul drepturilor romilor includ:




Carta drepturilor fundamentale;
Directiva privind egalitatea raselor;
Curtea Europeanã de Justiþie.
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Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Carta drepturilor fundamentale defineºte o serie de drepturi civile, politice, economice ºi sociale ale
cetãþenilor ºi rezidenþilor UE. Documentul este alcãtuit din ºase secþiuni:
1)

Demnitate

2)

Libertãþi

3)

Egalitate

4)

Solidaritate

5)

Drepturi Cetãþeneºti

6)

Justiþie
Carta se sprijinã pe“[…] tradiþiile constituþionale ºi a obligaþiilor internaþionale comune
statelor membre, Tratatul Uniunii Europene, Convenþia europeanã privind apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, Cartele sociale adoptate de Uniune ºi
de cãtre Consiliul Europei, precum ºi jurisprudenþa Curþii de Justiþie a Uniunii
Europene ºi a Curþii Europene a Drepturilor Omului” (Preambul)

În Capitolul III, art.2(1) privind egalitatea, Carta prevede interzicerea discriminãrii bazate pe orice
motiv ca, de pildã, sexul, culoarea, originea etnicã sau socialã, trãsãturile genetice, limba, religia sau
credinþa, opinia politicã sau de orice altã naturã, apartenenþa la o minoritate naþionalã, proprietatea,
ascendenþa, handicapul, vârsta sau orientarea sexualã. Capitolul stipuleazã de asemenea respectul
pentru diversitatea culturalã, religioasã ºi lingvisticã, egalitatea dintre bãrbat ºi femeie, drepturile
copilului, drepturile bãtrânilor ºi integrarea persoanelor cu handicap. Puteþi gãsi textul integral al
acestui document la:
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte/index_en.html.
Directiva privind egalitatea raselor
Adoptatã în iunie 2000 ºi numitã în mod formal Directiva Consiliului 2000/43/EC privind
Implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de origine rasialã sau etnicã,
dar cunoscutã mai ales drept Directiva pentru egalitatea raselor, aceasta reprezintã cel mai puternic
instrument al UE în combaterea rasismului. Directiva stipuleazã un cadru de cerinþe minime pentru “combaterea discriminãrii pe motive de rasã ºi origine etnicã, cu accentul pe aplicarea principiului Statelor Membre la tratament egal”. (Articolul 1).
Cu o arie largã de acoperire, documentul cere statelor membre ale UE sã interzicã prin lege discriminarea rasialã în ceea ce priveºte ocupaþia, educaþia, protecþia socialã, avantajele sociale ºi accesul la bunuri ºi servicii. Directiva schiþeazã dispoziþii potrivit cãrora statele membre ale UE trebuie
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sã adopte legi, norme ºi mãsuri administrative necesare respectãrii Directivei. Statele membre
urmeazã sã implementeze în mod direct Directiva în cadrul legislaþiei ºi practicii naþionale pentru a
întãri protecþia împotriva discriminãrii bazate pe origine etnicã ºi rasialã. Statele membre trebuie de
asemenea sã se asigure cã ordinea legalã internã include posibilitatea sancþiunii discriminatorilor ºi
compensaþii pentru victime.
Acest document asigurã un minim de cerinþe pentru promovarea tratamentului egal al tuturor persoanelor; nu existã un standard maximal. Asta înseamnã cã statele pot implementa mãsuri progresive atâta timp cât sunt alineate intenþiilor ºi spiritului Directivei. Legile ºi alte prevederi contrare
principiului tratamentului egal urmeazã sã fie abolite. În plus, statelor li se cere sã desemneze un
organism sau organisme pentru promovarea tratamentului egal.
Termenul limitã iniþial pentru ca statele membre sã transpunã toate prevederile Directivei în legislaþia internã a fost 19 iulie 2003. În cazul noilor state membre UE se aºteaptã ca acestea sã adopte
legile cerute de directivã pânã la momentul accederii lor în UE.
Directiva pentru egalitatea raselor stabileºte de asemenea o procedurã de raportare, care solicitã
rapoarte de þarã la fiecare 5 ani, legate de impactul mãsurilor adoptate. Rapoartele sunt trimise
Comisiei Europene. Prima rundã de raportare va începe în iulie 2005. Documentul integral este
disponibil la: http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jan/2000-43_en.pdf.
Curtea Europeanã de Justiþie
Curtea Europeanã de Justiþie (European Court of Justice, ECJ) este organismul care asigurã
respectarea legilor UE. Curtea rezolvã diferendele de interpretare a tratatelor ºi legislaþiei UE,
impunând standarde de protecþie a cetãþenilor pe baza jurisprudenþei. Curtea are jurisdicþie asupra
membrilor Uniunii Europene ºi poate revoca deciziile luate la nivel naþional dacã se dovedeºte încãlcarea dreptului comunitar. Curtea este alcãtuitã din câte un judecãtor independent din fiecare stat
membru UE. Puteþi afla mai mult despre Curtea Europeanã de Justiþie vizitându-i site-ul la:
http://www.europa.eu.int/institutions/court/index_en.htm.

Organizaþia pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa
Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (The Organization for Security and
Cooperation in Europe, OSCE) este o organizaþie înfiinþatã pentru a detensiona situaþia politicã
europeanã din timpul Rãzboiului Rece. Organizaþia include printre membrii sãi, alãturi de naþiunile
Europei, Statele Unite, Canada ºi Rusia. În total sunt 55 de state membre.
OSCE a fost creatã iniþial ca o organizaþie-umbrelã în cadrul cãreia sã fie discutate chestiuni comune
de securitate ºi prin intermediul cãreia sã fie detensionate conflicte ºi sã fie promovate drepturile
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omului. Odatã cu sfârºitul Rãzboiului Rece, OSCE a devenit interesatã în special de problematica
prevenirii conflictelor, focalizându-se asupra unor situaþii de crizã sau în care criza a fost depãºitã
pe continent, promovând în acelaºi timp securitatea regionalã ºi stabilitatea pe plan internaþional.
Drepturile omului rãmân o componentã cheie a activitãþii OSCE, deºi reprezentanþii organizaþiei
afirmã adesea cã principala forþã de care dispune OSCE este mai degrabã diplomaticã decât legalã.
Acest aspect distinge întrucâtva OSCE de celelalte organizaþii discutate pânã acum. Preocuparea
OSCE pentru drepturile omului se încadreazã în partea “Dimensiune Umanã” a mandatului OSCE.
Organismele principale ale OSCE includ Consiliul Permanent, Consiliul Ministerial ºi Secretariatul.
Consiliul Permanent al OSCE este compus din reprezentanþi permanenþi ai statelor participante,
care se ocupã de organizarea principalelor reuniuni politice ºi luãri de decizie. Consiliul Ministerial,
alcãtuit din miniºtrii de externe ai celor 55 de state participante, se ocupã cu strategia generalã a organizaþiei. Secretariatul este responsabil pentru managementul structurilor ºi operaþiunilor OSCE. În
afara acestor organisme, OSCE are ºi alte instrumente pentru implementarea mandatului sãu. Cele
mai relevante pentru drepturile romilor sunt prezentate mai jos.
Biroul pentru Instituþii Democratice ºi Drepturile Omului
Biroul pentru Instituþii Democratice ºi Drepturile Omului (The Office for Democratic Institutions
and Human Rights, ODIHR) este principalul organism al OSCE, care se ocupã de “Dimensiunea
Umanã” a securitãþii regionale. ODIHR îndeplineºte o seamã de funcþii pentru protejarea drepturilor
omului, incluzând observarea alegerilor, construirea ºi întãrirea instituþiilor societãþii civile, promovarea domniei legii prin reformã legalã, pregãtirea personalului legislativ ºi profesionalizarea educaþiei legale, descurajarea diferenþelor de gen în toate activitãþile OSCE, monitorizarea drepturilor
omului ºi avertizarea timpurie în cazul unor crize puternice ale drepturilor omului. Puteþi afla mai
multe despre ODIHR la: http://www.osce.org/odihr.
Sub auspiciile ODIHR se aflã Punctul de Contact pentru problemele comunitãþilor rome ºi sinti
(Contact Point fo Roma and Sinti Issues, CPRSI). Acest organism a fost înfiinþat de OSCE ca urmare
a preocupãrii pentru ura rasialã ºi etnicã, xenofobie ºi discriminare, fenomene împotriva romilor
rãspândite în întreaga regiune. CPRSI a iniþiat programe de creºtere a conºtientizãrii pentru votanþii
romi ºi cursuri de pregãtire pentru candidaþii politici romi ºi partidele politice ale romilor. De asemenea a organizat prima întâlnire transnaþionalã a parlamentarilor, primarilor ºi consilierilor locali,
pentru dezvoltarea de strategii comune de promovare a participãrii politice a romilor. Puteþi citi mai
multe despre acest mecanism la: http://www.osce.org/odihr/cprsi.
Înaltul Comisar pentru Minoritãþile Naþionale
Activitatea Înaltului Comisar pentru Minoritãþile Naþionale (High Commissioner for National
Minorities, HCNM) este centratã pe implicaþiile de securitatea ale aspectelor minoritãþilor,
incluzând identificarea tensiunilor etnice ce pot ameninþa pacea, stabilitatea sau relaþiile prieteneºti
dintre statele membre OSCE. Misiunea principalã a Comisarului este prevenirea conflictelor. Ea
poate fi realizatã prin misiuni directe sau prin diplomaþie preventivã. Înaltul Comisar pentru
Minoritãþile Naþionale nu este responsabil cu investigarea cazurilor individuale de încãlcare a drep-
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turilor omului; acestea sunt excluse din mandatul comisarului. HCNM este un instrument politic,
care nu este destinat monitorizãrii statelor în legãturã cu respectarea obligaþiilor lor internaþionale.
Puteþi afla mai multe despre acest mecanism la: www.osce.org/hcnm

Cum sã înþelegem drepturile omului: Un exemplu
privind activitatea Punctului de Contact OSCE
pentru problemele comunitãþilor rome ºi sinti.
Citiþi pasajul de mai jos ºi rãspundeþi la întrebãrile ce urmeazã
Pregãtirea de observatori romi pentru monitorizarea alegerilor2
Este ziua alegerilor. Un bãrbat rom intrã într-o secþie de votare ºi se îndreaptã cãtre registrul de alegãtori. Nu ºtie sã citeascã. Nu poate sã-ºi gãseascã numele pe listã. Este respins, vãduvit de ºansa de a
lua parte la procesul democratic.
În altã þarã, o femeie romã cu copilul ei se deplaseazã din cocioaba construitã ilegal într-un sat, cãtre
secþia de votare. Nu aveþi statut oficial de rezidenþã? Este respinsã, pierzând oportunitatea de a juca
un rol în alegerea aceluia ce va guverna asupra ei ºi a familiei sale.
Forþaþi sã-ºi abandoneze casele în timpul anilor de conflict din Europa de sud-est, un cuplu de romi
fãrã un cãmin permanent, se îndreaptã cãtre secþia de votare pentru a-ºi exprima votul. Persoanã strãmutatã intern? Oficialii electorali nu ºtiu ce sã facã cu ei, aºa cã îi dau afarã, lipsindu-i de dreptul
fundamental la vot.
Cu sprijin financiar de la Comisia Europeanã, Punctul de Contact pentru problemele comunitãþilor
rome ºi sinti din cadrul ODIHR desfãºoarã un proiect numit “Romi, folosiþi-vã votul înþelept!”
Scopul proiectului îl reprezintã încurajarea romilor ºi a altor grupuri pentru a participanþi mai activi
în viaþa publicã la toate nivelurile procesului de luare a deciziilor, inclusiv prin exercitarea dreptului
la vot.
Ca parte a proiectului, Punctul de Contact pentru problemele comunitãþilor rome ºi sinti din cadrul
ODIHR a pregãtit un grup de romi, ashkali ºi egipteni din cinci þãri membre OSCE, pentru a deveni
observatori de alegeri pe termen scurt. Participanþii au fost pregãtiþi pentru a lucra ca observatori
interni ºi internaþionali de alegeri. În acest program, s-a pus accentul ºi pe comportamentul electoral
al romilor ºi a altor comunitãþi similare, precum ºi pe problemele legate de participarea lor politicã.
Una din condiþiile îndepãrtãrii obstacolelor în participarea politicã pe care romii ºi a alte comunitãþi
similare le au de înfruntat este în primul rând o mai bunã înþelegere a acestor obstacole ºi a cauzelor
lor. Observatorii pregãtiþi de ODIHR, pot contribui prin monitorizarea alegerilor din þãrile lor.
Datele pe care ei le colecteazã în legãturã cu problemele cu care se confruntã minoritãþile naþionale
sunt necesare pentru a spori detaliile despre cum ºi de ce aceste comunitãþi sunt excluse de la procesul electoral. Numai când aceastã imagine va deveni mai completã va fi posibilã gãsirea soluþiilor.
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Întrebãri:
1)

Activitãþile CPRSI legate de promovarea drepturilor politice ale romilor s-au centrat pe promovarea participãrii politice. Puteþi sugera ºi alte mecanisme pentru a promova drepturile
politice ale romilor?

2)

Care credeþi ca ar fi motivului ce a stat la baza acestei activitãþi de pregãtire a romilor în vederea observãrii alegerilor?

Cum sã înþelegem drepturile omului:
Instrumentele europene pe scurt
Dupã ce am trecut în revistã principalele organisme europene regionale, putem trece la o scurtã recapitulare. Folosind informaþiile din acest capitol, completaþi tabelul de mai jos.
Organizaþie

Întrebarea
recapitulativã

CoE

UE

OSCE

Care este mandatul
acestei organizaþii?

Care sunt principalele
instrumente ale
drepturilor omului
ce pot fi folosite?
Dispune aceastã OIG
de organisme sau
iniþiative specifice
privind romii?
Este þara
dumneavoastrã
membrã a acestei
OIG?



Da

 Nu
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Recapitulare
Tabelul de mai jos recapituleazã mecanismele care au fost prezentate de-a lungul ultimelor douã
capitole.
FUNCÞII

Global

Reportare
Regional

Tratat

Mecanism

Nu
Tratat

este

ORIGINE

Rapoarte
de þarã

Monitori
zare

Plângeri Individuale

Cercetare

Fãrã forþã
legalã
directã

Comitetul pentru
Drepturile Omului
(HRC)



ONU





Comitetul pentru
drepturi economice,
sociale ºi culturale



ONU





Comitetul împotriva
torturii (CAT)



ONU



Comitetul pentru
drepturile copilului
(CRC)



ONU





Comitetul pentru
eliminarea discriminãrii împotriva
femeilor (CEDAW)



ONU





Comitetul pentru
eliminarea discriminãrii rasiale (CERD)



ONU



Raportori speciali ai
Comisiei ONU
pentru Drepturile
Omului



ONU

Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului



Consiliul
Europei

Comitetul european
pentru drepturile
sociale



Consiliul
Europei
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Comitetul european
pentru prevenirea
torturii
Comisia Europeanã
împotriva rasismului
ºi intoleranþei
Curtea Europeanã de
Justiþie

Consiliul
Europei







Consiliul
Europei

Consiliul
Europei













Monitorizeazã ºi altcineva drepturile omului?
Implementarea drepturilor omului este obiectul unei categorii largi de grupuri ºi indivizi. În afara
structurilor internaþionale menþionate deja, care codificã drepturile omului ºi monitorizeazã implementarea acestora, drepturile omului sunt observate îndeaproape la câteva niveluri. O parte a acestor instituþii ºi organizaþii includ:
 Grupuri pentru drepturile omului ºi alte
ONG-uri

 Avocatul Poporului

 Tribunale locale ºi naþionale

 Instituþii academice

 Parlamente

 Organizaþii religioase

 Organisme guvernamentale

 Asociaþii profesionale

 Mass-media naþionalã ºi internaþionalã

 Sindicate

 Comunitãþi ºi organizaþii locale
Fie cã aceste grupuri se preocupã de probleme specifice legate de drepturi sau acþioneazã pentru
întãrirea drepturilor omului în general, ele reprezintã parteneri în procesul asigurãrii drepturilor
tuturor persoanelor ºi în crearea unei culturi în ceea ce priveºte drepturile omului.

Note
1
2

Council of Europe. Compass: A Manual on Human Rights Education with Young People. Strasbourg, 2002. p.298.
http://www.osce.org/features/show_feature.php?id=206
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Partea B

Exercitarea ºi protejarea drepturilor

Ghid pentru activiºtii romi

Partea B
Exercitarea ºi protejarea drepturilor

Capitolul 5.

Documentarea ºi cercetarea
privind drepturile omului

Cum sã îþi cunoºti drepturile ºi sã lupþi pentru ele

5. DOCUMENTAREA ªI CERCETAREA PRIVIND
DREPTURILE OMULUI
Introducere
Cercetarea ºi documentarea reprezintã o parte fundamentalã a muncii în domeniul drepturilor omului. Aceasta este întreprinsã în diverse feluri de cãtre organizaþiile neguvernamentale, organizaþiile
interguvernamentale ºi state. Capitolul de faþã prezintã procesul de documentare în domeniul drepturilor omului aºa cum este abordat în activitatea ONG-urilor. În aceastã secþiune veþi putea afla în
ce constã munca de documentare în domeniul drepturilor omului, de ce este importantã pentru
scopurile drepturilor omului precum ºi unele aspecte pe care documentare le presupune, în special
cele legate de activiºtii drepturilor Roma. De asemenea, capitolul va trece în revistã diversele tehnici
de documentare în domeniul drepturilor omului, cum ar fi interviul, adunarea de date statistice ºi
“testarea” pentru a dovedi discriminarea rasialã.

Ce înseamnã documentarea în domeniul
drepturilor omului?
Documentarea în domeniul drepturilor omului este un termen generic care se referã la adunarea de
informaþii legate de standardele ºi abuzurile în materie de drepturile omului. În linii mari, documentarea îndeplineºte funcþiile de observaþie ºi analizã, însã diferã de alte activitãþi similare (cum ar
fi cercetarea academicã), deoarece este un instrument de interes public, un mod de ne asigura cã standardele în domeniul drepturilor omului - precum cele stipulate în tratatele prezentate în capitolele
precedente - sunt promovate ºi respectate. Cercetãtorii ºi cei care monitorizeazã respectarea drepturilor fundamentale încearcã sã îmbunãtãþeascã situaþia drepturilor omului, nu doar sã strângã
informaþie de dragul informaþiei, ei creând astfel bazele pentru alte activitãþi în materie de drepturile
omului, precum raportarea, advocacy ºi acþiunile în instanþã.
Cercetarea ºi documentarea privind drepturile omului includ investigarea amãnunþitã a unor activitãþi ºi acþiuni pentru a verifica cazurile de presupuse încãlcãri ale drepturilor fundamentale.
Investigarea poate consta în strângerea de informaþii despre anumite evenimente (de pildã, alegeri
politice ori procese juridice) ºi incidente (de pildã, cazuri individuale de violenþã din partea poliþiei),
vizitarea unor locuri unde se pot comite încãlcãri ale drepturilor omului (de exemplu, tabere de refugiaþi sau centre de detenþie) ºi/sau verificarea faptelor ºi solicitarea de informaþii de la autoritãþile
guvernamentale. Documentarea în domeniul drepturilor omului este adesea un punct de plecare pentru acþiuni viitoare ºi un instrument important în vederea asigurãrii transparenþei guvernului.1
Pânã în prezent, documentarea privind drepturile omului, s-a dovedit utilã în mai multe domenii
ale activitãþii în materie de drepturile romilor. Documentarea atentã a cazurilor de violenþã, cum ar
fi abuzul poliþiei, pogromuri sau alte episoade de violenþã comunitarã, a asigurat luarea în serios de
cãtre autoritãþi a acestor probleme. Faptul cã în cazuri individuale s-a fãcut dreptate este rezultatul
documentãrii atente, la fel cum descoperirea unor modalitãþi recurente de violenþã rasialã sau dis-
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criminare în cadrul sistemului juridic penal din cadrul unor þãri este rezultatul documentãrii
repetate ºi continue. Aceastã activitate este departe de a fi încheiatã, ea fiind doar parþial încununatã
de succes în unele state. În multe þãri europene, pur ºi simplu nu s-a întreprins nici un fel de documentare sau aceasta a fãcut realizatã în mod nesatisfãcãtor.

Prin strângerea de date statistice
este posibilã scoaterea în evidenþã
a unor constanþe ale efectelor
discriminãrii rasiale

Identificarea unor tipuri de discriminare rasialã sau de abuz
sistematic reprezintã o altã arie vastã în care documentarea
pentru drepturile omului este foarte importantã. De exemplu,
prin strângerea de date statistice este posibilã scoaterea în evidenþã a unor constanþe ale efectelor discriminãrii rasiale, cum
ar fi segregarea rasialã în ºcoli, sau modalitãþi de evacuare
forþatã din locuinþe, care se regãsesc disproporþionat la nivelul
unui grup etnic.

În fine, existã o serie de metode speciale pentru a documenta
discriminarea rasialã. O astfel de metodã este procesul numit “testare (pentru dovedirea discriminãrii
rasiale)”, metodã care implicã trimiterea de persoane (adesea câte douã), de origine romã ºi de origine neromã, având calificãri egale, pentru a verifica modul de tratare a unor persoane, companii sau
organisme oficiale suspectate de discriminare rasialã. “Testarea” ca metodã este descrisã detaliat în
acest capitol.
Din pãcate, chiar ºi atunci când a fost întreprinsã o astfel de documentare, informaþia poate deveni
rapid depãºitã, datoritã naturii însãºi a activitãþii de documentare în domeniul drepturilor omului.
Acolo unde a fost întreprinsã o documentare relativ bunã, nevoia pentru o cercetare nouã care sã
reia datele se poate ivi rapid.

De ce sã facem documentare în domeniul
drepturilor omului?
Documentarea este o parte importantã a activitãþii în domeniul drepturilor omului. Cum am
amintit deja, ea nu are o funcþie neutrã, ci reprezintã un instrument aflat în slujba interesului public. Adesea, în munca ONG-urilor, sintetizarea unor fapte, probe ºi argumente este folositã pentru
a convinge autoritãþile ºi societatea în largul sãu de necesitatea unei schimbãri. Identificarea tipurilor
de abuzuri ºi documentarea naturii ºi amplorii încãlcãrilor drepturilor este centralã în asigurarea
transparenþei instituþiilor guvernamentale. Aducerea la
cunoºtinþa publicului larg a cazurilor de încãlcare a drepturilor omului, precum ºi accesibilitatea informaþiei pentru
Identificarea tipurilor de abuzuri ºi
publicul naþional ºi internaþional asigurã responsabilizarea
documentarea naturii ºi amplorii
instituþiilor guvernãrii.
încãlcãrilor drepturilor este cen tralã în asigurarea transparenþei
instituþiilor guvernamentale
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Uneori, simpla prezenþã a cercetãtorilor ºi a monitorilor
îmbunãtãþeºte statutul drepturilor omului în unele cazuri.
Aceasta se întâmplã cu preponderenþã în activitãþi precum
procesele juridice ºi alegerile politice, unde prezenþa monito-
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rilor poate întãri respectul pentru drepturile fundamentale. De asemenea, monitorizarea poate constitui uneori o modalitate eficientã pentru risipirea miturilor despre natura ºi cauza încãlcãrii drepturilor unui anumit grup ºi adesea oferã legitimitate victimelor ale cãror drepturi au fost negate,
fãcând ca vocea lor sã fie auzitã.

Principii ale documentãrii în domeniul
drepturilor omului
Lista ce urmeazã este un ghid al principiilor de cercetare a faptelor ºi a altor chestiuni pentru activiºti
în domeniul drepturilor omului.2 Fiecare din aceste principii trebuie luate în considerare atent.
Multe dintre ele vor fi discutate mai în detaliu pe parcursul capitolului.












Imparþialitate ºi claritate. Culegerea datelor trebuie sã se facã cu scrupulozitate, claritate ºi
imparþialitate. Asiguraþi-vã de credibilitatea informaþiei colectate ºi diseminate prin cãutarea
mãrturiilor directe, dacã este posibil de la mai multe surse. Mãrturiile directe includ depoziþii
ale victimelor ºi martorilor, afirmaþii ale presupuºilor fãptaºi, rapoarte oficiale, inclusiv
rapoarte ale poliþiei, rapoarte ale tribunalului, certificate medicale, rapoarte criminalistice. Alte
forme de dovezi includ rapoarte de presã, rapoarte guvernamentale, rapoarte ale ONG-urilor.
Evaluaþi soliditatea unei dovezi ºi fiþi atent la orice contradicþie ivitã în informaþiile adunate.
Orice întrebare din jurul unui fapt cere sã fie investigatã în continuare.
Conformitate cu standardele internaþionale. Examinaþi atent standardele internaþionale ale
drepturilor omului relevante ºi drepturile garantate prin constituþie pentru a identifica ºi defini ce informaþii urmeazã sã adunaþi ºi cum evaluaþi informaþia culeasã.
Fiþi pregãtiþi înainte de a intra pe teren. Înainte de a intra pe teren, înarmaþi-vã printr-o cercetare detaliatã asupra standardelor legale relevante ºi a informaþiei contextuale pentru cazul
cercetat. Alcãtuiþi o listã cu tot ce cunoaºteþi deja despre locaþii ºi incident ºi faceþi o listã cu
toate informaþiile care vã lipsesc. Creaþi o listã cu întrebãri/probleme pe care trebuie sã le
adresaþi în timpul interviurilor pentru a dobândi o apreciere corectã a problemei în cauzã.
Utilizaþi diverse surse de informaþie. Localizaþi ºi folosiþi cât mai multe surse de informaþie cu
putinþã. Intervievaþi atât victimele (persoane sau întregi comunitãþi) ºi martorii unui eveniment, cât ºi fãptaºul. Colectaþi ºi evaluaþi toate probele disponibile. Acestea pot include: bugetul periodic al guvernului sau rapoarte privind anumite politici, documente legislative ºi judiciare, lucrãri ºi studii elaborate de instituþii academice sau de cercetare, rapoarte ale sau interviuri cu reprezentanþi ONG, rapoarte oficiale, inclusiv rapoarte ale poliþiei, certificate medicale, autorizãri de construcþie, documente atestând securitatea posesiei etc.
Respectaþi toate pãrþile implicate. Trebuie întreprinse toate eforturile, cu maxim respect pentru toþi cei implicaþi.
Asiguraþi siguranþa persoanelor/Luaþi poziþie împotriva victimizãrii. Este foarte important sã
luaþi în considerare atât siguranþa victimelor încãlcãrii drepturilor omului pe care le documentezi, cât ºi propria dumneavoastrã siguranþã. Când documentaþi abuzuri este esenþial sã
luaþi toate mãsurile posibile, pentru a evita pe cât posibil punerea în pericol a interlocutorilor
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ºi sã avertizaþi persoanele de orice act de rãzbunare pe care l-ar putea suferi, ca urmare a participãrii în investigaþia dumneavoastrã, inclusiv posibile noi încãlcãri ale drepturilor fundamentale. Monitorii ºi cei care strâng date cu privire la anumite fapte ar trebui sã-ºi dezvolte un
plan de acþiune luând în seamã ºi cele amintite mai înainte. Asiguraþi-vã cã victimele ºi martorii pe care îi intervievaþi înþeleg scopul în care intenþionaþi sã utilizaþi informaþia obþinutã,
precum ºi posibilele repercusiuni pe care le pot suferi în consecinþã, astfel încât sã aibã toate
datele în momentul în care iau decizia sã caute dreptatea lucrând cu dumneavoastrã. Dacã
dupã ce le-aþi explicat toate acestea, potenþialii interlocutori
sunt de acord sã divulge informaþii despre abuzul unor anumite drepturi, puteþi începe sã încercaþi sã aflaþi date despre
Asiguraþi-vã cã victimele ºi martorii
faptele care vã intereseazã. În momentul în care simþiþi cã vicpe care îi intervievaþi înþeleg scop timele ºi martorii unui abuz sau dumneavoastrã înºivã sunteþi
ul în care intenþionaþi sã utilizaþi
în pericol, stopaþi imediat acþiunea. Monitorizarea ºi
informaþia obþinutã,
colectarea de date în domeniul drepturilor omului nu trebuie
sã expunã persoanele ºi mai mult abuzurilor. Aceasta nu ajutã
scopurilor drepturilor omului.
Iatã mai jos instrucþiuni urmate de specialiºtii în drepturile omului care fac monitorizãri pentru
Organizaþia Naþiunilor Unite.
Principii pentru activitatea de monitorizare a drepturilor omului potrivit
Organizaþiei Naþiunilor Unite
1) Nu rãni

10) Consistenþã, perseverenþã, rãbdare

2) Respectã-þi mandatul

11) Claritate ºi precizie

3) Cunoaºte standardele

12) Imparþialitate

4) Testeazã-þi judecata

13) Obiectivitate

5) Consultã-te ºi cu altcineva

14) Înþelegere

6) Respectã autoritãþile

15) Integritate

7) Credibilitate

16) Profesionalism

8) Confidenþialitate

17) Vizibilitate

9) Siguranþã
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Înainte de a începe
Documentarea ºi monitorizarea drepturilor omului nu reprezintã scopuri în sine, ci instrumente în slujba interesului
Documentarea ºi monitorizarea
public, care îºi propun adesea sã asigure conformitatea cu standrepturilor omului nu reprezintã
dardele drepturilor omului sau sã îmbunãtãþeascã capacitatea
scopuri în sine, ci instrumente în
oamenilor de a îºi exercita drepturilor fundamentale.
slujba interesului public
Organizaþia dumneavoastrã doreºte sã creeze ºi sã publice un
raport despre o anumitã situaþie? Sunteþi pe cale sã redactaþi
un “raport alternativ” care urmeazã sã fie înaintat unui organism internaþional de monitorizare?
Urmãriþi sã obþineþi probe legale care sã fie utile în vreo acþiune legalã pentru a se face dreptate victimelor? Doriþi sã dezvoltaþi o campanie media sau sã susþineþi o cauzã la nivel naþional ºi internaþional? Monitorizaþi respectarea drepturilor pentru a vã asigura cã acestea sunt exercitate ºi promovate ºi pentru a atrage atenþia internaþionalã asupra unor evenimente particulare (proces sau
alegeri)? Atunci este important ca înaintea începerii activitãþii de documentare sã aveþi în minte un
scop clar definit (sau “pasul urmãtor”), pentru cã acesta poate ajuta în determinarea celor mai utile
metode de documentare în circumstanþele date. Adesea, cea mai bunã soluþie se dovedeºte a fi combinarea activitãþilor de documentare. O parte din aceste activitãþi vor fi descrise în paginile ce
urmeazã.
Etapa pregãtirii în activitatea de documentare privind drepturile omului presupune strângerea de
informaþii relevante pentru subiectul investigat. Pregãtirea dumneavoastrã ar trebui sã cuprindã:
Familiarizarea atât cu contextul legal intern, cât ºi cu cel internaþional. Care sunt legile relevante din jurul problemei dumneavoastrã? Cum au fost decise cazurile recente? Ce fel de
îndrumare v-a fost oferitã de organizaþiile ºi monitorii internaþionali pentru înþelegerea contextului legal privitor la drepturile omului?

Familiarizarea atât cu contextul istoric, cât ºi cu situaþia prezentã prin intermediul mass media,
cãrþilor, specialiºtilor din domeniu etc. Este foarte important sã parcurgeþi toatã literaturã existentã pe subiectul investigat.

Strângerea de contacte - persoane ºi alte ONG-uri, reprezentanþi ai ONG-urilor, profesioniºti
relevanþi (medici, criminaliºti) ºi reprezentanþi oficiali ai autoritãþilor statului (poliþiºti, profesori)
Cercetarea ºi documentarea privind drepturile omului presupune trei activitãþi principale: investigarea
ºi observarea problemelor/situaþiilor, documentarea sau colectarea informaþiei ºi analiza informaþiei
colectate. Prin aceste activitãþi, frânturile de informaþii care sunt adunate pentru a identifica dovezile
încãlcãrii drepturilor omului pot forma astfel o imagine mai clarã a chestiunii aflate în discuþie.


Investigaþia
La începutul unei documentãri pentru drepturile omului, investigaþi sursele scrise, informaþiile
oferite de persoane ºi folosiþi propria observaþie obiectivã pentru a crea o imagine clarã, demnã de
încredere ºi precisã asupra situaþiei prezente.
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Sursele scrise
Sursele scrise presupun cercetãri fãcute de membri ai instituþiilor academice ºi ONG-uri (inclusiv
rapoarte alternative prezentate IGO-urilor), monitorizãri de presã, rapoarte ºi documente ale statului sau instituþiilor de stat (incluzând statistici, corespondenþã, hotãrâri de tribunal ºi chiar legi ºi legislaþie). Paragrafele de mai jos oferã mai multã informaþie despre unele din aceste surse. Nu este vorba de
o listã exhausivã a documentelor scrise, ci de prezentarea unor exemple mai frecvent întâlnite.






Monitorizarea de presã. Monitorizarea de presã constã într-o analizã riguroasã ºi consistentã a
diverselor instrumente media (presã scrisã, televiziune, radio, Internet), pentru informaþii legate de
subiectul cercetat. Pentru a vã asigura cã sunteþi constant la curent cu evenimentele legate de problema studiatã, monitorizarea de presã trebuie sã fie continuã. Monitorizarea de presã reprezintã de
asemenea o cale bunã de a face cercetare preliminarã, pentru o misiune de documentare sau studiu.
Dacã doriþi sã documentaþi modul în care sunt prezentate comunitãþile de romi în mass media,
investigarea ºtirilor poate constitui o componentã majorã a activitãþii de investigare ºi de documentare în sine. În ultimii ani, internetul a fãcut ca monitorizarea media sã fie mult mai uºoarã,
oferind posibilitatea înscrierii pe anumite liste ºi utilizãrii funcþiilor de cãutare pe site-urile de ºtiri
pentru gãsi uºor informaþia specificã cãutatã. Nu uitaþi însã cã este important ca întotdeauna sã
abordaþi mass media cu prudenþã ºi atenþie în privinþa pãrtinirilor (rasism, strânsã afiliere cu guvernul, etc.) ce ar putea exista.
Raapoarte ºi documente “oficiale”. Monitorizarea poate presupune investigarea documentelor
instanþelor judecãtoreºti pentru cazuri ºi modalitãþi relevante. Deciziile instanþelor reprezintã, în
mod special, o sursã utilã de informare pentru drepturile omului. Informaþii importante pot fi
extrase prin compararea deciziilor în cazurile în care sunt judecaþi romi faþã de cazurile similare ce
implicã inculpaþi neromi. Alte documente oficiale ce ar putea fi surse utile de informaþie sunt
rapoartele produse de poliþie sau de reprezentanþi ai oficialitãþilor locale. Documentele “naþionale”
utile includ, legislaþie sau raporturi ministeriale ºi rezumate sau studii pe subiecte precum educaþia
ºi locuinþele. La acestea se pot adãuga rapoarte ale organizaþiilor internaþionale cum ar fi
Organizaþia Naþiunilor Unite, Consiliul Europei, Uniunea Europeanã sau Organizaþia pentru
Securitate ºi Cooperare în Europa. Aceste OIG-uri realizeazã adesea rapoarte atât pe þãri cât ºi pe
teme specifice. În fine, rapoartele întocmite de doctori ºi experþi criminaliºti pot fi utile în anumite
contexte ale documentãrii pentru drepturile omului. Acest aspect va fi dezvoltat pe larg mai jos.
Rapoarte ale organizaþiilor societãþii civile. Cei care au fãcut cercetãri amãnunþite pe subiectul
dumneavoastrã reprezintã de asemenea o bunã sursã de informare. Organizaþii neguvernamentale
cum ar fi ERRC, Human Rights Watch, Amnesty International ºi Comitetul Helsinki produc
rapoarte de þarã ºi tematice legate de situaþia comunitãþilor de romi. Aceste rapoarte sunt în general accesibile pe site-ul fiecãrei organizaþii. O listã a site-urilor de Internet importante ºi utile se aflã
în secþiunea de anexe a acestui manual. Rapoartele venite din lumea academicã pot fi, de asemenea, folositoare.

Informaþii oferite de persoane individuale.
Informaþiile pot veni de la cei aflaþi în conflict cu o instituþie, membrii unui grup discriminat, victime ale abuzurilor în materie de drepturile omului, martori la astfel de abuzuri, persoane din lumea
academicã, jurnaliºti, profesioniºti (avocaþi, doctori, psihologi), sau chiar persoane angajate în insti-
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tuþii de stat. Trebuie notat cã atunci când intervievãm sau colectãm informaþii de la persoane, este
foarte bine sã ne verificãm sursele ºi sã vorbim cu cât mai multe persoane posibil. Confirmarea mãrturiei de cãtre mai multe surse, atunci când mãrturia este obþinutã individual ºi într-un mediu controlat, poate consolida temeinicia reclamaþiilor privind încãlcarea drepturilor, poate revela moduri
de abuz ºi poate contribui la crearea unei imagini clare despre situaþia în discuþie. Acest aspect va fi
discutat mai detaliat în secþiunea despre verificarea datelor.
Observaþiile cercetãtorilor în domeniul drepturilor omului
Observaþiile cercetãtorilor în domeniul drepturilor omului, de multe ori trecute prea uºor cu vederea, reprezintã, de asemenea, o importantã sursã de informare. Deoarece aceºti cercetãtorii merg ºi
discutã cu diferite persoane, ei pot, dacã sunt atenþi ºi conºtienþi de ceea ce cautã, sã ofere o cantitate substanþialã de informaþii. De exemplu, când este vizitatã o comunitate pentru a strânge informaþii legate de condiþiile de locuire, în afara discuþiilor despre condiþiile de locuire ºi mãsurile oficialilor pentru remedierea abuzurile privind drepturile legate de locuire, un cercetãtor ar trebui sã se
intereseze ºi de locaþia comunitãþii (dacã, de pildã, existã o divizare spaþialã evidentã sau o barierã
între rezidenþii romi ºi ceilalþi). A oferit statul infrastructura
necesarã condiþiilor sanitare (apã curentã, servicii de salubrizare etc.)? Cum aratã spaþiul oferit comunitãþii?
Este foarte bine sã ne verificãm
Cercetãtorul ar trebui sã încerce sã foloseascã propriile metode
sursele ºi sã vorbim cu cât mai
de observare pentru a întreprinde o documentare obiectivã în
multe persoane posibil
timpul vizitei. Acest lucru este valabil fie cã vizitãm o comunitate sau luãm parte la un eveniment. În plus, un cercetãtor
poate crea date, prin mãsurãtori. Acestea sunt adesea prezentate sub formã de statistici. Câte persoane
locuiesc într-o anumitã comunitate? Ce procent din copiii unei ºcoli de ghetou sunt romi? Secþiunea
de mai jos prezintã trei forme utile de colectare a informaþiei: interviuri, colectarea de statistici/elaborarea de ºi “testarea” pentru dovedirea discriminãrii rasiale.

Documentarea cazurilor individuale de
încãlcarea a drepturilor omului.
O bunã documentare înseamnã oferirea de informaþie obiectivã, factualã, lãsând astfel acþiunile sã
vorbeascã de la sine. Printre cele mai convingãtoare forme de documentare se numãrã înregistrãrile
audio ºi video, dar ºi fotografiile. Aceste tipuri de dovezi sunt considerate edificatoare ºi puternice.
De exemplu, jurnaliºtii de la TeleMadrid, un post de televiziune privat din Spania, au fãcut în 2001
teste în grãdiniþe folosind camere ascunse (o practicã legalã în Spania), pentru a dovedi practicile discriminatorii în procesul de admitere. Un jurnalist a fost pe larg sfãtuit de cãtre un membru al organizaþiei de stat a grãdiniþelor despre cum se poate deschide o grãdiniþã în care sã nu pãtrundã copii
romi. În înregistrarea video, administratorul îl sfãtuieºte pe jurnalist sã nu discrimineze în mod
explicit, “pentru cã n-ar fi legal”, ci mai degrabã sã-i plaseze pe copii romi la infinit pe lista de
aºteptare, pânã când interesul pãrinþilor de a-ºi înscrie copiii dispare. Caseta video a fost transmisã
de mai multe televiziuni ºi se pare cã a provocat o dezbatere la nivel naþional.
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Din nefericire, foarte rar abuzuri ale drepturile omului de acest fel sunt surprinse pe film. Mult mai
adesea, cei care monitorizeazã respectarea drepturilor omului trebuie sã se bazeze pe alte metode:
mãrturii ale victimei, martorilor ºi documentaþie medicalã. Incidentele pot fi bine reconstruite prin
adunarea cât mai multor piese individule de mãrturii oculare posibile despre un eveniment ºi suplimentarea acestora cu documente medicale. De exemplu în cazul unor acte de violenþã acestea pot fi
procurate prin prezentarea victimei la doctor, care va documenta profesional rãnile.
Violenþa fizicã, ca formã de abuz al drepturilor omului este în mod particular traumaticã. Din
nefericire, în Europa, romii au cãzut pradã violenþei skinhead, abuzului fizic din partea poliþiei ºi a
altor oficiali ai statului ºi chiar unor episoade de violenþã comunitarã sau pogromuri. Deºi se poate
crede cã un episod de violenþã este simplu de documentat, realitatea este de multe ori cu totul alta:
majoritatea episoadelor de violenþã nu sunt bine documentate ºi astfel sunt adesea ignorate, iar victimelor nu li se face niciodatã dreptate. Fãrã o documentare a violenþei, atentã ºi pe termen lung,
devine posibilã negarea sau ignorarea faptului cã astfel de episoade au avut loc. Documentãrile bune
ºi solide ale unor astfel de acte sunt foarte importante.
Intervievarea victimelor ºi transcrierea mãrturiilor
Mintea umanã ºi memoria pot fi
printre cele mai precise, dar ºi
printre cele mai inconstante
instrumente existente.

Mãrturia victimei ºi a martorilor par un lucru simplu însã în
fapt aproape nimic nu poate fi mai complicat. Mintea umanã
ºi memoria pot fi printre cele mai precise, dar ºi printre cele
mai inconstante instrumente existente. ªtim relativ puþin
despre procesul de amintire. Câteva aspecte sunt însã clare:

i.

De obicei oamenii îºi amintesc mult mai bine evenimentele care au avut loc recent decât cele
din trecutul mai îndepãrtat, cu condiþia ca acele evenimente sã nu fi fost în mod deosebit plãcute sau traumatice, sau în mod deosebit memorabile, din diverse motive;

ii.

Unii oameni pot fi influenþaþi prin sugestie, iar amintirile lor se pot schimba dacã sunt influenþate. De exemplu, dacã cineva aude o poveste spusã de câteva ori, care “dã sens” unor evenimente de altfel confuze, acest lucru îi poate schimba percepþia;

iii.

Actul de asistare a persoanelor care îºi amintesc ce au vãzut, independent de alte influenþe,
poate constitui un mod important de reconstituire a unui eveniment;

iv.

Pe de altã parte trauma, poate altera memoria.

În reconstrucþia ºi documentarea unui eveniment martorii pot fi foarte utili, dar la fel de bine pot
constitui un impediment. Depoziþia martorului poate fi o relatare foarte clarã a unui exemplu de
încãlcare a drepturilor omului sau, din contrã, poate cauza confuzie. Însã cei care au auzit despre un
eveniment la a treia mânã ºi relateazã ce au auzit ei (cineva care bârfeºte) pot uºor deforma ºi duce
pe piste greºite documentarea pentru drepturile omului. Cercetãtorii din domeniul drepturilor omului au un rol major în a sprijini martorii sã exprime ceea ce au vãzut sau trãit, dar ºi sã izoleze martorii ºi documentaþia de influenþa periculoasã ºi dãunãtoare a bârfei ºi vorbelor în vânt. Depoziþii
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concludente ale martorilor au reprezentat baza unor eforturi de documentare pentru drepturile omului remarcabile, cum ar fi filmul documentar “Shoah” al lui Claude Lanzmann, despre Holocaust.
Pe de altã parte, mãrturia neclarã sau confuzã a nãruit unele dintre cele mai bune eforturi de documentare în drepturile omului.
Elementul central în procesul de obþinere a mãrturiilor victimei ºi a martorului este interviul pentru drepturile omului. Informaþia înregistratã de cel ce ia interviul variazã în funcþie de cine este
intervievat, de subiectul monitorizat, însã în general ar trebui acoperite urmãtoarele întrebãri: Cine?
Ce? Când? Unde? ºi Cum?
Mãrturia este aproape întotdeauna mai coerentã când este prezentatã în ordine cronologicã. Încercaþi sã ajutaþi persoana care depune mãrturie sã îºi aminteascã evenimentele de la început ºi pânã la
sfârºit. Unii oameni vor povesti în acest felul în mod natural, în timp ce alþii vor avea nevoie de ajutor. Unii oameni nu vor dori sã povesteascã ºi va trebui sã li se punã întrebãri precise pentru fiecare
amãnunt în plus. Alþii, pe de altã parte, expun întâmplãrile pe larg, neregulat, sar de la un moment
la altul sau prezintã informaþie care nu se baza pe ceea ce au vãzut sau auzit direct în timpul evenimentelor în cauzã. Acolo unde se poate, este important sã ajutaþi persoanele sã vorbeascã despre
eveniment în ordine cronologicã, de la început pânã la sfârºit, cu detalii atente.
Încercaþi sã nu vã lãsaþi pãgubaº cu o victimã sau martor dacã nu sunt adepþii unei mãrturisiri cronologice. Încercaþi sã conduceþi victima sau martorul de la informaþia generalã cãtre cea specificã. Va
trebui sã vã luaþi notiþe în timp ce victima sau martorul mãrturisesc. La aceste notiþe vã puteþi
întoarce mai târziu pentru mai multe detalii. În unele cazuri, va trebui sã întrerupeþi persoana care
mãrturiseºte ºi sã o readuceþi la subiect; în alte cazuri, e poate mai bine sã-i lãsaþi sã vorbeascã ºi vã
întoarceþi mai târziu la momentele unde aþi pierdut firul poveºtii. Toate acestea depind de persoana
intervievatã. Fiþi conºtient ºi vigilent, încercând sã luaþi cea mai bunã decizie privind momentele
când sã întrerupeþi ºi când sã lãsaþi un vorbitor sã continue.
Ar trebui sã fiþi conºtienþi cã unii oameni spun ceea ce cred
Luaþi toate mãsurile posibile pentru a
ei cã aþi dori sã auziþi sau pot vorbi în funcþie de ce cred ei
asigura persoana care mãrturiseºte cã
cã sunt aºteptãrile dumneavoastrã. Luaþi toate mãsurile
sunteþi imparþial ºi cã singurul scop avut
posibile pentru a asigura persoana care mãrturiseºte cã sunîl reprezintã documentarea faptelor ºi
teþi imparþial ºi cã singurul scop avut îl reprezintã docudetaliilor unui eveniment. Încercaþi sã nu
mentarea faptelor ºi detaliilor unui eveniment. Încercaþi sã
faceþi judecãþi sau sã exprimaþi poziþii
nu faceþi judecãþi sau sã exprimaþi poziþii morale în timpul
unui interviu. De exemplu, dacã cercetaþi abuzurile poliþie în
morale în timpul unui interviu.
timpul unui raid legat de posesia de droguri este nepotrivit
sã opriþi interviul ºi sã-i faceþi victimei o lecþie despre pericolul drogurilor. Aceasta nu înseamnã cã
trebuie scuzatã folosirea drogurilor, ci cã aþi putea aºtepta terminarea documentãrii înainte de a vã
exprima pãrerile ºi cã ar trebui sã gãsiþi probabil alte mijloace (sau chiar alþi oameni) care sã lucreze
pe posibila problemã a folosirii drogurilor. Asumarea rolului de cercetãtor al drepturile omului
însemnã într-o oarecare mãsurã abdicarea de la posibilitatea prestãrii unei alte munci, ca de pildã
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activitatea în folosul comunitãþii (deºi, dacã credeþi cã este nevoie de o astfel de activitate într-o anumitã comunitate, vã puteþi da silinþa, prin toate mijloacele, sã vã asiguraþi cã în comunitate sunt
aduºi experþi în acest domeniu).
Fiþi conºtienþi de propria stare emoþionalã pe tot parcursul interviului. Nu este posibilã o bunã documentare a abuzurilor drepturilor omului fãrã empatie cu victima. Dacã nu simþiþi absolut nimic
pentru victima încãlcãrii unor drepturi fundamentale, probabil cã nu ar trebui sã faceþi cercetare
legatã de drepturile omului. Pe de altã parte, lãsându-vã prea mult pradã empatiei cu victima, întraþi
în ape foarte tulburi. Dacã vã pierdeþi stãpânirea emoþionalã, începând sã aveþi o aversiune exageratã faþã de fãptaºi sau, din contrã, simpatie exageratã pentru victimã, puteþi rata aspecte cruciale în
asistarea victimei pentru prezentarea mãrturiei sale cãtre persoane care pot sã fie neimplicate
emoþional (ºi aceasta este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care le aveþi). Astfel, vã puteþi
pierde obiectivitatea, stricându-vã credibilitatea ºi integritatea mãrturiei în sine.
De asemenea, este necesar sã obþineþi un echilibru între nevoia de detalii ºi tendinþa de influenþare
a unei mãrturii prin punerea anumitor întrebãri care sã permitã identificarea problemelor importante. Cel ce ia interviul trebuie sã fie capabil sã distingã între fapt, zvon ºi opinie. Acest lucru este
esenþial pentru acurateþea ºi validitatea colectãrii informaþiei.
Asiguraþi un cadru “sigur”
Înaintea unui interviu, cercetãtorul trebuie sã se asigure cã acesta va fi realizat într-un cadru sigur,
conducând victima sau martorul într-un loc unde el sau ea sã se simtã confortabil ºi sã poate vorbi
nestingherit. Gãsirea unui astfel de loc într-o aºezare de romi neprotejatã poate fi dificilã. În unele
cazuri, este posibil sã folosiþi o camerã izolatã într-o casã. În alte cazuri, poate fi necesar sã invitaþi
victima sau martorul în afara aºezãrii pentru a depune mãrturie. În cazuri extreme, mãrturia poate
fi obþinutã într-un colþ izolat al unui local sau cafenele ori în timpul unei plimbãri cu victima sau
martorul.
Înainte de a începe un interviu cu scop de documentare pentru drepturile omului, este important sã
aveþi permisiunea celui intervievat. Cel mai indicat este sã explicaþi victimei motivele dumneavoastrã pentru interviu sau pentru documentare în general. Încercaþi sã adoptaþi un limbaj care sã evite
termenii conceptuali sau termenii dispuºi la o interpretare greºitã (cum ar fi “drepturile omului”
“discriminare”, etc) preferând, în locul celor profesionali din domeniul drepturilor omului, termenii
apropiaþi de viaþa oamenilor (“probleme”, “atacuri”. etc.).
Dintr-o serie de motive, interviurile pentru drepturile omului nu trebuie luate în grup. În primul
rând, intervievaþii pot fi influenþaþi de prezenþa celorlalþi. De exemplu, tratarea unor subiecte în public sau în afara cadrului izolat creat de cercetãtor poate fi consideratã ruºinoasã. Oamenii pot vorbi
diferit sau vag, modifica depoziþia sau omite detalii importante dacã mãrturisirea are loc în prezenþa
altora. Dacã iau astfel de interviuri cercetãtorii pot pierde posibilitatea aflãrii evenimentelor
esenþiale. De asemenea, dacã mãrturia este luatã în prezenþa altora, martorii ºi victimele pot fi puºi
în situaþii ruºinoase sau jenante.
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În al doilea rând, este foarte dificil sã-i opreºti pe cei cu personalitate puternicã sã nu întrerupã martorii sau victimele ºi sã sugereze detalii alternative sau altfel sã umbreascã accesul la memoria victimei sau martorului. Acest lucru expune mãrturia riscului de a deveni o poveste compozitã, bazatã
nu pe memoria individualã a unui martor, ci mai degrabã bazatã pe vorbe în vânt sau pe preocupãri
diferite de simpla stabilire a faptelor. Alte persoane prezente în timpul interviului pot încerca sã
uzurpe rolul celui care ia interviul, fãrã avea drept scop documentarea pentru drepturile omului ºi
fãrã a înþelege clar responsabilitãþile asumate în timpul unei cercetãri pentru drepturile omului.
Mãrturia de grup adesea duce la pãlãvrãgealã sau bârfã, care, aºa cum am precizat mai înainte,
afecteazã extrem de negativ orice bunã documentare în domeniul drepturilor omului.
Existã una sau douã excepþii la regula cã mãrturia nu trebuie niciodatã luatã în prezenþa altora. De
exemplu, când este vorba de abuzuri extreme ale drepturilor omului, cum ar fi violul sau alte forme
de torturã, victima poate solicita ca un apropiat, cum ar fi fratele sau sora, sã fie prezent în timpul
interviului, iar asta este o cerere importantã ce trebuie îndeplinitã. Când trebuie sã hotãrâþi dacã sã
permiteþi sau nu prezenþa unei alte persoane în timpul interviului, alegerea liberã a victimei reprezintã principalul criteriu. De asemenea, cercetãtorul trebuie sã cântãreascã între pericolul unei mãrturii deformate ºi importanþa prezenþei unei alte persoane în timpul interviului. Dacã cercetãtorul
decide sã permitã prezenþa unei alte persoane în timpul interviului pentru a susþine emoþional victima, acea persoanã trebuie instruitã înaintea interviului sã rãmânã tãcutã ºi pasivã pe timpul interviului ºi cã interviul trebuie sã rãmânã în totalitate confidenþial.
Înregistrarea interviurilor
Cercetãtorii trebuie sã pãstreze înregistrarea tuturor interviurilor. Aceasta include, dacã este posibil,
notiþe detaliate luate în timpul interviurilor. Unii cercetãtori în drepturile omului folosesc în timpul interviurilor aparate de înregistrat video sau audio. Folosirea mijloacelor tehnice pentru luarea
depoziþiilor poate fi utilã, iar mãrturia înregistratã video poate fi un puternic instrument pentru
drepturile omului. Totuºi, folosirea aparatelor de înregistrat audio sau video pentru documentare în
drepturile omului ridicã o serie de probleme. În primul rând, victimele ºi martorii pot deveni timizi
ºi jenaþi când camera de filmat sau reportofonul sunt pornite. Se pot bloca fãrã sã mai poatã vorbi
sau pot exagera ºi acþiona pentru aparatul de înregistrat, ori pot fi influenþaþi de prezenþa aparatului pornit.
În al doilea rând, astfel de aparate sunt prin natura lor imperfecte; se pot strica sau nu pot înregistra. Cercetãtorii, bazându-se pe aceste aparate ºi pe faptul cã ele înregistreazã, pot renunþa la luarea
de notiþe. În general, folosirea aparatelor de înregistrat îi poate face pe cercetãtori mai leneºi, iar
aceºtia nu vor mai avea o realã atenþie la mãrturia victimei sau martorului. Acest fapt îl poate face
pe cercetãtor sã eºueze în a pune întrebãri cruciale, clarifica detaliile neclare sau chiar sã omitã
importante piste de lucru. Unii cercetãtori au pierdut ºanse importante de documentare depinzând
prea mult de reportofon ºi camera video, fiind convinºi cã vor “aranja amãnuntele când vor ajunge
acasã”.
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Când folosiþi o camerã video sau un reportofon pentru documentarea abuzurilor drepturilor omului, nu vã puneþi
un reportofon pentru docu niciodatã toatã baza pe aceste instrumente; luaþi întotdeauna
mentarea abuzurilor drepturilor
notiþe în timpul interviului ºi asiguraþi-vã cã nu uitaþi sã fiþi
atenþi în timpul acestuia pentru a pune întrebãri relevante ºi
omului, nu vã puneþi niciodatã
la obiect. În general, aparatele de înregistrat audio ºi video ar
toatã baza pe aceste instrumente;
trebui folosite doar ca mecanisme ajutãtoare pentru notiþe.
luaþi întotdeauna notiþe
Utilizarea bunã a acestor aparate presupune prima datã preluarea detaliatã ºi amãnunþitã a mãrturiei folosind doar hârtiei ºi creion ºi numai când faptele ºi detaliile sunt clare, se poate repeta interviul a doua oarã ºi
numai atunci cu aparate de înregistrat. Dacã folosiþi un astfel de aparat ºi observaþi cã victima sau
martorul sunt stânjeniþi, prea precauþi, exagereazã sau pozeazã în faþa aparatului opriþi-l ºi folosiþi
doar hârtie ºi creion.
Când folosiþi o camerã video sau

Finalizarea unui interviu
Dupã terminarea unui interviu, interlocutorul poate avea aºteptãri legate de ce se va întâmpla în continuare. Este parte a muncii dumneavoastrã sã explicaþi în mod clar victimei sau martorului ce
intenþionaþi sã faceþi cu informaþia obþinutã, spre exemplu spunând victimei, “intenþionez sã încerc
sã public aceastã informaþie în englezã, pentru ca lumea
întreagã sã vã cunoascã povestea” sau “intenþionez sã public
Este parte a muncii dumneavoastrã
aceste informaþii în limba dumneavoastrã” sau “voi încerca sã
sã explicaþi în mod clar victimei
gãsesc un avocat ºi sã mã întorc, astfel încât sã folosim inforsau martorului ce intenþionaþi sã
maþia drept plângere legalã” (bineînþeles, procedaþi astfel
faceþi cu informaþia obþinutã
numai dupã ce aþi cerut ºi aþi obþinut acordul ºi interesul întro astfel de acþiune). Este important sã spulberaþi orice iluzii
ale victimelor cã le-aþi putea rezolva problemele rapid ºi fãrã
durere. Dacã într-adevãr aveþi încredere cã puteþi face ceva pentru redresarea problemelor apãrute în
urma încãlcãrii drepturilor omului într-o comunitate, în loc sã propuneþi lucruri nerezonabile, care
nu pot ºi nu ar putea fi îndeplinite, este mult mai bine sã nu mãriþi aºteptãrile.
Fiþi conºtienþi de rolul promisiunilor. Promisiunile pot fi un exerciþiu important de construit
încredere între cercetãtor ºi victimã, însã numai dacã ele sunt îndeplinite. Este o idee bunã sã
promiteþi persoanelor intervievate ceva, doar dacã sunteþi foarte sigur cã vã puteþi þine de cuvânt.
Exemple de promisiuni pe care cineva poate fi destul de sigur cã le va putea onora includ promisiunea unei vizite (preferabil la o datã specificatã) sau promisiunea de a trimite copii sau fotografii,
dacã aþi fotografiat. Nu promiteþi niciodatã ceva ce nu puteþi îndeplini. Dincolo de orice, datoraþi
oricãrei persoane cu care v-aþi aflat în contact sinceritate ºi claritate. Dacã este adevãrat, veþi dori
poate sã spuneþi rãspicat tuturor persoanelor intervievate, “nu sunt sigur cã mã voi mai întoarce aici,
însã vã promit sã fac tot ce-mi stã în putinþã cu acest material, pentru a îmbunãtãþi situaþia de aici.
Nu sunt sigur cã pot sã ajut”.
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Nu este etic sã plãtiþi pentru interviuri de drepturile omului la
Nu este etic sã plãtiþi pentru
fel cum nu este etic sã donaþi bani sau bunuri unei persoane
interviuri de drepturile omului
intervievate. Dacã simþiþi un puternic impuls caritabil legat de
persoana pe care aþi intervievat-o, o posibilitate ar fi sã faceþi
donaþia cãtre o organizaþie neguvernamentalã localã care oferã sprijin membrilor comunitãþii ºi de
aici sã direcþionaþi banii pentru asistenþa persoanei în cauzã. Donaþiile directe trec graniþa cãtre “victimizarea plãtitã” ºi trebuie evitate.
Aveþi obligaþia sã preveniþi interlocutorul dacã consideraþi cã interviul îl poate pune în pericol de a fi
victima unei rãzbunãri. Aveþi de asemenea obligaþia sã explicaþi clar implicaþiile tuturor posibilelor utilizãri ale materialului colectat în timpul interviului ºi sã cereþi consimþãmântul pentru aceste utilizãri.
Este dreptul intervievatului de a vã interzice folosirea materialului colectat în timpul interviului.
Ori de câte ori posibil, este util sã obþineþi declaraþii semnate. O înregistrare trebuie sã fie însoþitã
de numele ºi informaþia de contact ale victimei/interlocutorului, chiar dacã acestea vor fi pãstrate
confidenþiale, din raþiuni de securitate personalã. Acest lucru este util pentru a þine contactul cu
sursele în cazul în care noi detalii trebuie verificate, sau în eventualitatea în care apelul la justiþie
devine posibil. Încercaþi sã nu aºteptaþi mai mult de 24 de ore pentru a transcrie mãrturia, iar dacã
este posibil, încercaþi sã o transcrieþi în aceeaºi zi, deoarece notele luate sunt adesea dezordonate. E
bine sã transcrieþi cât timp amãnuntele din interviu sunt încã proaspete în minte. De asemenea, dacã
vã aflaþi încã în zonã, când transcrieþi interviul, puteþi desfãºura dacã este necesar, un alt interviu,
pentru a clarifica detaliile.
Obþinerea unei mai mari claritãþi3
Când luaþi interviuri, le puteþi maximiza atât claritatea cât ºi temeinicia prin:










Folosirea întrebãrilor clare ºi precise, necomplicate ºi într-un limbaj fãrã ambiguitãþi;
Abordarea mãrturiei într-o manierã cronologicã, pentru a vã fi mai uºor sã gãsiþi
ºi sã rezolvaþi inconsistenþele;
Reexaminarea din mai multe unghiuri a inconsistenþelor aparente, reformularea
întrebãrii dacã este necesar – interlocutorul poate fi confuz sau poate sã nu înþeleagã întrebarea pusã;
Discutarea în primul rând cu victimele ºi/sau martorii incidentului. În cazul în
care mai existã o documentaþie ajutãtoare, cum ar fi rapoarte medicale sau o copie
a unei petiþii depuse în urma incidentului, explicarea acesteia poate face o declaraþie mai puternicã, sporind posibilitãþile existente de a face dreptate;
Observarea ºi consemnarea comportamentului interlocutorului ºi a limbajului
corpului acestuia, încercând sã evaluaþi credibilitatea interlocutor? În acest context,
trebuie sã fiþi conºtient de importanþa culturii, genului ºi stãrii psihologice a interlocutorului.
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Consideraþii speciale
În sfârºit existã, câteva consideraþii speciale ce trebuie asumate în cazul interviului. Ele se referã la
protecþia, atât a celui ce ia interviul, cât ºi a intervievatului. Unele din aceste consideraþii depãºesc
scopul acestui manual, însã reprezintã factori cãrora trebuie sã li se acorde atenþie, atât din partea
celor ce intervieveazã, cât ºi din partea organizaþiei în care ei
activeazã. Este vorba despre consimþãmânt în cunoºtinþã de
Este vital sã echilibrãm nevoia de a
cauzã, chestiuni legate de gen ºi nevoile victimelor. Este vital
obþine informaþii cu nevoile per sã echilibrãm nevoia de a obþine informaþii cu nevoile persoanei intervievate
soanei intervievate.4 Acest lucru trebuie avut în vedere mai
ales în cazul în care i se ia un interviu cuiva a trecut printr-o
experienþã traumaticã cum ar fi tortura, violul sau alte abuzuri sexuale. De exemplu, în cazul unui
abuz sexual, pe lângã procesul de a stabili dacã persoana este pe deplin pregãtitã sã povesteascã despre
un astfel de eveniment traumatic, ar trebui luat serios în considerare ca cel ce ia interviul sã fie de
acelaºi sex. Discuþia cu un expert, de pildã un asistent social sau alþi profesioniºti instruiþi în abordarea victimelor, reprezintã o cale bunã sã vã pregãtiþi în legãturã cu o problemã sensibilã, când intervievaþi victimele unor astfel de abuzuri.
Consimþãmânt în cunoºtinþã de cauzã: Presupune sã vã asiguraþi cã atunci când cineva
a consimþit la ceva, cum ar fi înaintarea unei plângeri cãtre un organism oficial, este pe
deplin informat atât de posibilele beneficii cât ºi de consecinþele negative ale acþiunii în
cauzã. Riscurile nu trebuiesc tãinuite. Consimþãmântul trebuie sã fie nu doar în cunoºtinþã
de cauzã ci ºi acordat în mod liber. Persoanele nu trebuiesc forþate sã-ºi dea consimþãmântul.
Când este vorba despre violenþã fizicã, iar rãnile sunt vizibile, mãrturia fotograficã poate fi utilã pentru documentare. Totuºi documentarea în astfel de cazuri este secundarã nevoilor victimei ºi trebuie
fãcutã dovedind cã fotografierea rãnilor nu va atrage dupã sine o degradare mai accentuatã sau va
spori trauma. Unde este posibil, este bine ca victimele sã fie încurajate sã urmeze un tratament medical, atât pentru propria lor sãnãtate, cât ºi pentru documentarea rãnilor. Unii doctori pot fi
dispuºi sã indice într-un protocol medical cauza posibilã a unei rãni, cum ar fi “contuzie cauzatã
probabil de lovirea cu un obiect contondent”. Astfel de detalii pot fi importante în stabilirea sursei
ºi originii rãnilor fizice.
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Exercitarea ºi protejarea drepturilor: Interviurile
Citiþi textul de mai jos, o singurã datã, apoi rãspundeþi întrebãrilor care urmeazã.
Potrivit unui raport din 8 mai 2002 trimis cãtre ERRC de o organizaþie neguvernamentalã din
Sofia, Human Rights Project (HRP), pe data de 2 februarie 2002 aproximativ la ora 2:00 AM,
ªtefan Kostov, un bãrbat rom de 27 de ani, a fost împuºcat în piciorul drept de ofiþerul de
poliþie Mihov. Incidentul a avut loc în oraºul Silven, în estul Bulgariei. ªtefan mergea sã adune
lemne în afara satului, împreunã cu Rumen Ivanov Borisov, Angel Ivanov Andonov ºi un
tânãr poreclit “Myrko,” toþi tineri romi de 15 ani. La un moment dat de ei s-a apropiat ofiþerul
Mihov. Potrivit HRP, ofiþerul Mihov le-ar fi spus bãieþilor sã se întoarcã în sat ºi când ei s-au
întors din drum, un om în vârstã a ieºit dintr-o gospodãrie aflatã la marginea drumului
spunându-i ofiþerului Mihov cã “bãieþi ca ãºtia au jefuit ograda vecinului meu”. Ofiþerul
Mihov ºi-ar fi scos atunci arma împuºcându-l pe ªtefan în picior de la aproximativ un metru.
Ofiþerul Mihov a plecat, iar cei trei bãieþi l-au transportat pe ªtefan la un spital unde ar fi stat
4 zile.
În spital, ªtefan fost supus unei terapii intensive de reabilitare în urma celor 3 fracturi suferite
în interiorul genunchiului drept dupã împuºcãturã. La 3:30 PM pe data de 2 februarie 2002,
potrivit HRP, doi anchetatori de poliþie, un fotograf ºi un sergent de poliþie au mers la spital
luându-i pe cei trei bãieþi la locul faptei. Dupã aceasta, bãieþii au fost conduºi la secþia de
poliþie unde ar fi fost forþaþi sã semneze un document pe care nici unul din ei nu îl putea citi,
pentru cã erau analfabeþi. Pe 5 februarie 2002, HRP a înaintat o plângere cãtre Biroul
Procurorului Militar în numele lui ªtefan Kostov. Potrivit HRP, pe 6 martie 2002, Procurorul
Militar Regional a refuzat sã înceapã ancheta în acest caz. ªtefan Kostov nu a fãcut recurs la
acea decizie.
Acum, fãrã sã vã mai uitaþi la povestire rãspundeþi la toate întrebãrile ce urmeazã:

1.

La ce datã a avut loc incidentul?

2.

Care au fost numele tinerilor implicaþi?

3.

Care a fost numele ofiþerului?

4.

Ce vârstã aveau tinerii?
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5.

Cât de departe se afla ofiþerul când l-a împuºcat pe tânãr?

6.

La ce datã a trimis HRP plângerea?

Aþi putut sã rãspundeþi la toate întrebãrile fãrã sã vã întoarceþi la text? Câte din rãspunsuri au fost
corecte? Rolul acestui exerciþiu a fost sã arate cât de important este sã luaþi imediat notiþe clare în
cazul unei mãrturii. Amintirile noastre nu sunt întotdeauna atât de sigure pe cât ne-am dori ºi este
foarte uºor sã uitãm amãnunte când ne sunt prezentate multe fapte într-o perioadã scurtã de timp.
Documentarea abuzurilor sistematice prin folosirea datelor statistice
Statisticile pot fi utile în reliefarea modalitãþilor de discriminare (inclusiv discriminare indirectã) precum ºi în cazul altor abuzuri sistematice ale drepturilor omului. Datele statistice sunt în mod special utile în rapoartele cãtre specialiºti, prezentãri cãtre autoritãþile guvernamentale ºi uneori la procese. Pentru a fi demne de încredere, datele trebuie sã fie corecte
ºi sã includã o descriere clarã a metodelor folosite pentru
Datele statistice sunt în mod spe colectarea informaþiei.
cial utile în rapoartele cãtre spe -

Datele pot fi colectate în mai multe feluri, pentru a genera statistici. Cercetãtorii pot merge într-un loc de interes pentru a face
guvernamentale
numãrãtori (cum ar fi numãrul de romi într-o anumitã tabãrã
de refugiaþi); documentele oficiale pot fi utilizate pentru a determina procente (câte cazuri de violenþã motivate rasial sau xenofob au fost înregistrate de poliþie); pot
fi distribuite chestionare pentru a colecta mai uºor date comparabile, inclusiv aspecte demografice.
În funcþie de nevoile ºi obiectivele proiectului de monitorizare, unele metode pot fi mai potrivite
decât altele.

cialiºti, prezentãri cãtre autoritãþile

Ce sunt datele demografice?
Datele demografice reprezintã caracteristicile unei populaþii (sex, vârstã, rasã, religie,
locaþie geograficã, nivel de educaþie etc.) Informaþia colectatã creeazã un profil amplu al
comunitãþii, provinciei sau statului, indicând tendinþele populaþiei.

Odatã adunate, datele statistice pot fi utilizate în multe feluri. Ele sunt utile ca indicatori pentru
mãsurarea incidenþei anumitor tendinþe în interiorul unui grup, de exemplu, mãsurarea proporþiei
lipsei actelor de identitate într-o comunitate. ERRC a finanþat în 2003 un sondaj în acest scop în
oraºul Kumanovo din Macedonia, în urma cãruia s-a descoperit, printre altele, cã 7% din romii chestionaþi nu au certificate de naºtere ºi 34% nu au paºaport.5 Rezultatele sondajului au permis ERRC
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sã determine dimensiunea problemelor întâmpinate în comunitate din cauza documentelor personale ºi sã facã comentarii legate de noile legi privind cetãþenia care afecteazã în mod direct aceste
aspecte.
Statisticile pot fi folosite ºi în scopul comparaþiei. Este util sã procuraþi statistici nu doar despre
grupul de care sunteþi cel mai interesat, ci ºi despre alte grupuri ºi/sau despre întreagã populaþie, pentru a compara. De exemplu, într-un raport al Open Society Institute, organizaþie ce monitorizeazã
protecþia minoritãþilor în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeanã, a apãrut urmãtoarea informaþie: “Discriminarea pe scarã largã a romilor în domeniul muncii continuã sã fie o
problemã serioasã. Estimãrile privind ºomajul în cazul romilor se situeazã între 70% ºi 90% în comparaþie cu proporþia naþionalã de 9%”.6 În acest caz, comparându-i pe romi cu majoritatea populaþiei, vedem o foarte serioasã diferenþã în domeniul ocupãrii locurilor de muncã, ceea ce poate indica faptul cã avem de-a face cu o discriminare ºi în consecinþã trebuie demarate acþiunii urgente ºi
prompte din partea guvernului.
Unele organizaþii au întreprins studii importante folosind metode precum “eºantioanele” în care
cercetãtorii nu analizeazã întreaga populaþie, ci selecteazã cu grijã indivizi sau grupuri reprezentative
pentru a elabora statistici ºi a demonstra tratamentul discriminatoriu.
Cercetarea statisticã competentã este extrem de valoroasã. Ea trebuie întreprinsã în toate þãrile ºi în
multe domenii ale vieþii – educaþie, locuire, locuri de muncã, îngrijire medicalã ºi servicii sociale,
pentru a numi doar câteva. Statisticile pot fi utile în multe cazuri: pentru a demonstra discriminarea
la tribunal, pentru a susþine politici guvernamentale mai bune ºi mai mulþi bani cheltuiþi pentru
romi, ca ºi pentru a reliefa aspecte legate de romi în faþa unor puternice comitete internaþionale cum
ar fi diversele organisme ale ONU sau ale Consiliului Europei. Organizaþiile locale sunt poate cele
mai indicate sã întreprindã astfel de studii. Dacã sunteþi interesaþi, meritã sã luaþi în considerare
urmãtoarele:
Nu este adevãrat ceea ce afirmã mulþi activiºti: “toatã lumea cunoaºte problema, acum avem nevoie
doar de acþiune”; în multe þãri, nu sunt disponibile date statistice bune, în probleme de maximã
importanþã pentru romi, de exemplu în relaþie cu (pentru a numi doar câteva exemple):
Procentajul copiilor romi care urmeazã ºcoli sau clase pentru handicapaþi mental sau alte ºcoli
de proastã calitate;

Numãrul de romi (ºi ne-romi) care trãiesc în case care nu sunt înregistrate legal de cãtre
autoritãþi sau nu au o infrastructurã adecvatã;

Numãrul de romi (ºi ne-romi) evacuaþi în fiecare an din locuinþe;

Numãrul de copii romi (ºi copii ne-romi) care sunt în fiecare an îndepãrtaþi de familiile lor ºi
plasaþi în instituþii de stat.
În unele þãri, autoritãþile de stat se abþin de la colectarea de statistici ºi chiar blocheazã eforturile de
aflare a unor astfel de informaþii. De exemplu, în timp ce desfãºura cercetãri în Republica Cehã,
ERRC a fost informat frecvent de cãtre oficialii din ºcoli cã nu se strâng informaþii legate de etnie
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sau chiar cã este ilegal. Persoanele care spun cã nu pot da informaþii despre numãrul de romi pot
încerca pur ºi simplu sã vã împiedice sã aflaþi dacã romii au parte de o discriminare sistematicã.
Chiar ºi þãrile unde datele privind etnia individualã sunt socotite “sensibile” ºi în consecinþã
restricþionate, nu menþin interdicþii în cazul datelor generalizate despre grupuri. Existã însã unele
þãri, unde poate fi ilegal sã colectaþi ºi sã elaboraþi statistici legate de rasã. Pentru a justifica ilegalitatea adunãrii de statistici, unele state invocã protecþia individului faþã de intruziunea statului sau
alte acþiuni ilegale. Un avocat local vã poate informa dacã în þara dumneavoastrã existã restricþii
legale.
Pentru ca datele statistice sã fie folositoare, cercetarea trebuie bine fãcutã. Dacã nu operaþi cu un
eºantion statistic selectat profesionist, toate concluziile emise pe baza statisticilor trebuie sã se refere
doar la cazurile specifice investigate. O regulã generalã de bazã – calculaþi procente numai dacã
eºantionul este mai mare de 15. Eºantioanele mai mici pot fi prezentate sub formã de cifre (ex.
10/15). Asiguraþi-vã întotdeauna cã aþi menþionat metodologia de cercetare, într-o secþiune a
raportãrii sau publicãrii statisticii. Mulþi abuzeazã de statistici ºi e nevoie sã existe transparenþã în cazul metodei folosite.
Asiguraþi-vã întotdeauna cã aþi

În funcþie de mãrimea eºantionului ºi de datele obþinute
puteþi face apel la ajutorul unui statistician sau sociolog sau
etare, într-o secþiune a raportãrii
la programe pentru analizã statisticã. Detaliile privind aceste
sau publicãrii statisticii.
procese depãºesc scopul manualului de faþã ºi, pentru informaþii suplimentare, cel mai bine este sã consultaþi un expert,
bibliotecile locale sau internetul. Un bun punct de plecare este Asociaþia Internaþionalã pentru
Statistici Oficiale (http://www.stat.fi/iaos/index.html) sau Divizia de Statisticã a Naþiunilor Unite
(http://unstats.un.org/unsd)
menþionat metodologia de cerc -

Exercitarea ºi protejarea drepturilor:
Utilizarea statisticilor
Potrivit celor menþionate mai înainte, transparenþa în colectarea statisticilor este foarte importantã.
Manipularea statisticilor reprezintã o problemã eticã în ceea ce priveºte transmiterea informaþiei cãtre
public. Informaþia ce urmeazã a apãrut într-un raport al Open Society Institute, referitor protecþia
minoritãþilor în Bulgaria:
“[…] Autoritãþile bulgare elaboreazã statistici etnice în cazul delictelor penale la toate
nivelurile procedurii penale, pânã la sentinþã, iar cele disponibile public sugereazã moduri de
discriminare în cazul pronunþãrii sentinþei. Mai mult, deºi autoritãþile afirmã cã datele referitoare la etnie sunt colectate numai cu acordul inculpatului ºi potrivit principiului auto-iden-
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tificãrii, de fapt existã probe suficiente pentru a concluziona, cã în cele din urmã, ofiþerul legii
determinã etnia.
Lipsa de transparenþã în legãturã cu colectarea statisticilor etnice oficiale ºi a scopurilor pentru care aceste statistici sunt folosite reprezintã o sursã de îngrijorare pentru mulþi lideri ai societãþii civile din Bulgaria. Situaþia poate fi remediatã dacã autoritãþile bulgare vor colecta
astfel de statistici numai pentru scopuri clare ºi publice, folosind o metodologie transparentã.
Înregistrarea cazurilor de discriminare în domeniul justiþiei penale (ºi în alte domenii) este
consideratã de mulþi […] drept un motiv legitim pentru colectarea de date cu condiþia oferirii
de prevederi necesare asigurãrii protecþiei implementãrii alegerii libere a identitãþii”.
Întrebãri:
1.

Ce probleme etice implicã realizarea de statistici?

2.

Ce probleme apar din determinarea etniei în cazul colectãrii datelor de cãtre ofiþerii legii?

3.

Cum se poate abuza de aceste statistici?

4.

Cum se poate asigura legitimitatea datelor colectate?

“Testarea” pentru probarea discriminãrii rasiale
Vesna este o femeie romã iar aceasta este povestea ei:7

“Am vãzut anunþul pentru o slujbã de asistent de vânzãri în vitrina unui magazine de haine.
Cãutau pe cineva între 18 ºi 29 de ani. Eu am 19 ani, aºa cã m-am dus ºi am întrebat de
slujbã, însã directorul mi-a rãspuns sã mã întorc în douã zile pentru cã nu sunt suficienþi concurenþi pentru ea”.
M-am întors de douã ori ºi mi s-a spus de fiecare datã acelaºi lucru. Aproape o sãptãmânã mai
târziu m-am dus la magazin. Anunþul pentru slujbã era tot în vitrinã. Directorul era prea ocupat sã mã primeascã, însã mi s-a spus cã postul liber fusese ocupat.
Am plecat apoi de la magazin; eram atât de supãratã, încât am rugat o prietenã care nu este
romã dacã ar vrea sã meargã ea ºi sã întrebe de slujbã. Când a ieºit a spus cã i s-a cerut sã se
prezinte pentru interviu luni”.
Aºa cum am vãzut în capitolul 2, în unele cazuri de discriminare directã se poate întâmpla ca sintagmele “rom” sau “þigan” sa nu fie utilizate explicit, dar chiar ºi aºa este posibil sã arãtãm cã discriminarea a avut loc.
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Cum poate o persoanã dovedi cã într-un astfel de caz a avut loc o discriminare? Unele organizaþii
din Europa Centralã ºi de Est au utilizat recent, cu succes, o tehnicã denumitã “ttestare”. Povestea de
mai sus despre “Vesna” foloseºte mecanismul “testãrii” pentru dovedirea discriminãrii rasiale.
Testarea presupune trimiterea de persoane unele rome ºi altele nerome – persoane care în ceea ce
priveºte þinuta, calificarea etc. sunt altfel destul de similare – sã concureze pentru un post, obþinerea
unei locuinþe sau sã intre într-un restaurant, discotecã sau loc de muncã suspecte de a practica cu
regularitate acte de discriminare a romilor. Dacã persoana neromã este tratatã diferit – de exemplu,
dacã persoana neromã este lãsatã sã intre în discotecã însã cea roma este rugatã sã arate o legitimaþie
de membru ºi apoi i se refuzã intrarea – atunci mãrturia atentã a tuturor acestor aºa numiþi “verificatori” trebuie consemnatã ºi în scris. Aceste mãrturii probeazã actul de discriminare ºi în multe þãri
pot fi folosite la tribunal.
O exemplificare mai amãnunþitã a metodei testãrii se aflã mai jos.
“Testarea” pentru probarea discriminãrii rasiale8
Testarea este o tehnicã folositã pentru adunarea de probe, atunci când existã o bãnuialã
privind discriminare. Testarea este folositã de organizaþiile de apãrare a drepturilor civile
pentru a descoperi acte ilegale de discriminare. Tehnica este utilizatã dacã un membru al
unui grup crede cã i se aplicã un tratament diferit pe motive etnice, religioase, de sex,
culoarea pielii sau alte caracteristici amendate prin lege ca discriminatorii. Aceastã
tehnicã se aplicã pentru a mãsura existenþa sau dimensiunile discriminãrii în ceea ce
priveºte accesul la un loc de muncã, locuinþe, servicii publice sau orice alte aspecte ale
vieþii sociale. Existã douã tipuri de testare: testarea pentru cercetare, care este folositã în
scopul de a verifica o informaþie ºi testarea pentru executare, care este adesea folositã pentru a depune o plângere sau a începe o acþiune în justiþie. Acest al doilea tip de testare
poate presupune testarea repetatã a aceluiaºi post vacant, apartamentului în cauzã, sau
barului ori clubului suspectate cã refuzã sã serveascã pe motive rasiale. Scopul testelor
repetate este sã dovedeascã existenþa ºi natura discriminãrii în anticiparea litigiului, în
special pentru a determina dacã diferenþele de tratament observate au fost izolate sau
reflectã un mod de manifestare al comportamentului discriminatoriu.
În cazul testãrii pentru executare, prima datã partea litigantã ar trebui sã discute cu cel
ce face plângerea pentru a defini problemele ce urmeazã sã fie adresate prin testare. De
asemenea, vor trebui colectate toate materialele despre firma sau clubul supuse testãrii,
cum ar fi licenþe ºi plângeri anterioare împotriva acestora, ca ºi prevederi legale ºi precedente. Apoi poate începe selectarea ºi pregãtirea celor ce vor face testarea
“Verificatorii” sunt cei ce descoperã faptele într-un mod obiectiv ºi participã la teste pentru a dovedi discriminarea, dupã o pregãtire îndelungatã atât în sala de clasã cât ºi pe
teren. Un test necesitã doi verificatori: un “verificator protejat” ºi un “verificator de com-
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paraþie”. […] De exemplu, în cazuri ce presupun discriminarea faþã de o persoanã roma,
o persoanã romã va fi verificatorul protejat, în timp ce o persoanã neromã va juca rolul
verificatorului de comparaþie. În cazul discriminãrii de gen împotriva unei femei, o
femeie va avea statutul de verificator protejat, în timp ce verificatorul de comparaþie va
fi un bãrbat. În general verificatorii ar trebui sã fie destul de similari. Diferenþa de bazã
ar trebui sã fie elementul în cauzã al testului. De exemplu, rasa sau originea naþionalã a
verificatorului în cazul în care se bãnuieºte discriminare rasialã.
Înainte de testare aceasta ar trebui pregãtitã, proces atent supravegheat, orientat spre
folosirea rezultatelor testului pentru a întãri legile drepturilor civile. De asemenea, este
necesarã informarea cu privire la natura procedurilor legale în care verificatorii ar putea
fi implicaþi. În timpul pregãtirii, verificatorii perechi ar trebui sã lucreze împreunã, sã se
cunoascã reciproc ºi sã formeze o echipã. Verificatorilor trebuie sã li se cearã sã declare
explicit cã acceptã rolurile în proiect ca informatori obiectivi ºi sã promitã pãstrarea confidenþialitãþii.
Verificatorii îºi încep acþiunea în aceeaºi zi, comportându-se cu bunã credinþã drept, spre
exemplu, cãutãtori de locuri de muncã sau de locuinþã. În procesul testãrii, partenerii
echipei de testare sunt trimiºi la intervale de timp apropiate sã obþinã informaþii despre
o slujbã, un apartament sau disponibilitatea unui anumit serviciu. În timpul unui test,
verificatorii trebuie sã se îmbrace potrivit pentru ocazie. În testarea angajatorilor, fiecare
verificatorii ar trebui sã întreprindã acþiuni comparabile cu cele pe care le-ar întreprinde
partenerul verificator, urmãrind în acelaºi timp natura procesului de solicitare a locului
de muncã. De exemplu, verificatorul protejat ar trebui sã solicite primul slujba, fie prin
telefon sau în persoanã. Ajustarea comportamentului verificatorilor în funcþie de circumstanþele particulare ale fiecãrei solicitãri de slujbã, menþinerea unei documentãri
clare ºi precise a experienþei testului ºi asigurarea cã fiecare verificator acþioneazã comparabil cu partenerul, sunt necesare pentru obþinerea probelor necesare în litigii.
Verificatorii transcriu pe formulare experienþele avute imediat dupã încheierea fiecãrui
test. Raportul întocmit de fiecare verificator trebuie sã includã informaþie detaliatã
despre disponibilitatea locului de muncã sau locuinþei, procesul de dobândire, termenii
ºi condiþiile, întrebãrile puse de verificator ºi informaþia oferitã de agent sau angajator.
În afarã de rãspunsurile la întrebãri din formular, meritã sã li se cearã verificatorilor sã
prezinte în scris o descriere detaliatã a experienþelor din timpul testãrii.
Formularele în care testãrii îºi înregistreazã experienþele ar trebui sã includã cel puþin
urmãtoarele: ora solicitãrii, informaþia cerutã de la solicitant (ex. lungimea interviului,
întrebãrile puse la interviu); modul de obþinere a informaþiilor (ex. informaþii oferite
spontan, informaþii care au trebuit sã fie cerute); cum sunt trataþi solicitanþii (ex. perioada de aºteptare, nivelul ospitalitãþii); felul în care este descris locul de muncã (ex. dis-
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cutarea salariilor ºi a beneficiilor, durata angajãrii, etc). Astfel de verificãri bine organizate ce îºi propun sã examineze componentele secundare specifice ale procesului angajãrii pot fi folosite pentru a corobora sau pentru a risipi afirmaþiile de discriminare ridicate împotriva unui angajator. Dovada ultimã a disparitãþii – faptul cã unui verificator
i s-a oferit slujba ºi celuilalt nu, ar trebui documentatã cu cea mai mare atenþie posibilã.
Rolul verificatorului nu este sã hotãrascã dacã discriminarea s-a produs sau nu, ci sã
acþioneze ca un observator imparþial. Numai coordonatorul testãrii (organizaþia sau avocatul) poate evalua dacã a avut loc sau nu un tratament diferenþiat. În timpul testului,
verificatorul trebuie sã se abþinã de la a face afirmaþii importante despre rasa sau etnia
din zonã, de la locul de muncã sau din clubul pe care le testeazã; verificatorii trebuie sã
fie observatori sã facã înregistrãri meticuloase astfel încât experienþele lor sã fie documentate complet ºi clar. Ei trebuie sã îºi înregistreze experienþele independent, fãrã sã
discute unul cu altul înainte ca experienþele lor sã fie consemnate. Verificatorul nu trebuie sã discute cu nimeni sub nici o circumstanþã, despre experienþa de testare sau despre
instituþia testatã, fãrã sã fie autorizat de coordonatorul testãrii sau de un tribunal. Dacã
se stabileºte cã este vorba de tratament diferit, organizaþia poate depune o plângere
împotriva fãptaºului.
Testarea pentru executare poate sã implice folosirea verificatorilor drept reclamanþi ºi
martori în timpul unui proces. Acest lucru implicã cel puþi trei consideraþii adiþionale
în selectarea verificatorilor. În primul rând trecutul personal al verificatorului trebuie sã
nu prezinte nici un aspect care le-ar diminua credibilitatea ca martori. În al doilea rând,
verificatorii trebuie sã fie suficient de coerenþi pentru a-ºi putea prezenta experienþele
clar, atât scris, cât ºi oral. În al treilea rând, deoarece procesele juridice pot dura mai
mulþi ani, verificatorii trebuie sã fie dispuºi sã rãmânã în contact cu programul de verificare ºi sã se întoarcã periodic pentru a participa la acþiunile legale desfãºurate de-a lungul perioadei.
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Verificarea datelor
Chiar dacã cercetaþi un caz specific de abuz al drepturilor
omului sau unul mai general, ca de pildã situaþia drepturilor
Afirmaþiile false, cu intenþie sau fãrã,
omului într-o anumitã þarã, verificarea datelor adunate reprezacþioneazã în detrimentul
intã o parte esenþialã a documentãrii. Asigurarea cã datele pe
credibilitãþii informaþiei ºi
care le-aþi strâns sunt reprezentative pentru situaþia descrisã
organizaþiei dumneavoastrã.
este un fapt esenþial pentru cazul dumneavoastrã, pentru felul
în care intenþionaþi sã folosiþi datele ºi pentru organizaþie din
care faceþi parte. Afirmaþiile false, cu intenþie sau fãrã, acþioneazã în detrimentul credibilitãþii informaþiei ºi organizaþiei dumneavoastrã.
Utilizarea câtorva dintre diferitele tehnicile de documentare descrise mai sus este utilã în verificarea
datelor, oferind cercetãtorului probe solide pentru viitoare afirmaþii legate de analiza datelor
obþinute. Adesea aceste activitãþi se completeazã ajutându-l pe monitor sã obþinã o imagine mult mai
profundã ºi mai veridicã. Se pot face observaþii ºi lua interviuri în acelaºi timp. Asigurarea unei înalte
calitãþi a detaliului ºi evitarea afirmaþiilor vagi contribuie la calitatea ºi credibilitatea raportului ce
va fi dezvoltat.
În timpul procesului de verificare, este necesarã înlãturarea oricãror carenþe de informare ºi
rezolvarea contradicþiei faptelor, încã din timpul fazei de investigare ºi documentare. Interviurile
înregistrate trebuie transcrise. Dacã nu a fost deja prezentã la nivelul documentãrii, va trebui sã vã
gândiþi la coroborarea datelor. Orice contradicþie depistatã trebuie rezolvatã. Contradicþiile în cazul
datelor nu înseamnã neapãrat cã ceva nu este adevãrat, ci poate fi vorba de o interpretare greºitã sau
neînþelegere între cercetãtor ºi sursa sa.
Pentru a vã verifica ºi susþine cazul încercaþi sã dispuneþi de cât mai multe probe de sprijin posibil.
Proba obiectivã este convingãtoare ºi necesarã dacã plãnuiþi sã continuaþi acþiunea – în special prin
acþionãri în justiþie. Exemple de astfel de probe includ, fãrã ca acestea sã reprezinte o listã exhaustivã, rapoarte ale poliþiei, certificate medicale, rapoarte ale experþilor, rapoarte media ºi rapoarte ale
instituþiilor internaþionale ºi interne.
Analiza informaþiei
Analiza datelor obþinute reprezintã ultimul pas în cercetãrii în materie de drepturile omului, înaintea redactãrii unui raport. Odatã datele verificate ºi completate, se poate trece la analizã. La fel ca în
fazele anterioare ale procesului, este încã o datã util sã reflectaþi asupra acþiunilor ce vor fi întreprinse
în viitor cu ajutorul informaþiei colectate. Care date sunt mai utile? Cum vor fi ele folositoare pentru viitoare procese/strategii de advocacy/scopuri politice? Cum vor fi datele prezentate într-un
raport?
Dupã ce s-a rãspuns din nou la aceste întrebãri procesul analitic poate continua. Oricare ºi toate
datele primare obþinute de cãtre monitor(i) trebuie transformate în statistici relevante pentru pro-
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ducerea unui raport. În funcþie de volumul datelor obþinute, aceastã operaþie poate necesita ajutorul
unui sociolog sau statistician.
Datele obþinute trebuie puse în contextul legislaþiei naþionale, dar ºi al acordurilor ºi tratatelor internaþionale ratificate de cãtre statul respectiv. Indicã documentarea fãcutã o încãlcarea a drepturilor omului, precum
Datele obþinute trebuie puse în
discriminarea sistematicã? Monitorii ar trebui sã încerce sã
contextul legislaþiei naþionale, dar
identifice modalitãþi de încãlcare a drepturilor omului ºi, dacã
ºi al acordurilor ºi tratatelor inter este posibil, cauzele acestor încãlcãri. În cele din urmã, procenaþionale ratificate de cãtre statul
sul analitic, îi permite monitorului sã formuleze recomandãri
respectiv.
bazate pe informaþiilor dobândite.

Exercitarea ºi protejarea drepturilor:
Documentarea cazurilor de încãlcare a drepturilor omului
Luând în considerare situaþia de mai jos, reflectaþi la urmãtoarele întrebãri:
1.

Ce tip de informaþie trebuie sã cerceteze monitorii înainte de a întreprinde o misiune de strângere a datelor despre fapte?

2.

Cum veþi proceda în cercetarea de teren asupra cazului urmãtor? Ce metode veþi folosi în
aceastã situaþie? Ce tip de aspecte veþi cãuta?

3.

Cum veþi continua procesul de aflare a faptelor dupã întoarcerea de pe teren?

Iatã urmãtoarea situaþie:
În ultimii cinci ani, organizaþia dumneavoastrã a desfãºurat activitãþi legate de drepturile romilor în
þara dumneavoastrã. În tot acest timp, ONG-ul dumneavoastrã a fãcut monitorizare media, analizând plângerile privind încãlcarea drepturilor ºi monitorizând situaþia romilor în câteva comunitãþi.
Prin munca depusã, a ieºit la ivealã faptul cã, în aceste comunitãþi, un numãr important de copii
care sunt înscriºi la ºcoalã urmeazã “ºcoli speciale”, de corecþie sau pentru copiii ”debili mental,” (ca
ºi pãrinþii lor înainte). De fapt, mulþi educatori, privesc ºcolile speciale de corecþie drept ºcoli pentru romi. Copiii romi sunt înscriºi direct sau transferaþi la astfel de ºcoli, dupã ce ºi-au început educaþia într-o ºcoalã normalã. Acest fapt se întâmplã ca urmare a opiniei unui psiholog al educaþiei,
formatã în urma unor teste ce dovedesc prejudecãþi culturale. Se spune cã aceºti elevi posedã ”deficienþe intelectuale încât nu pot fi educaþi în ºcolile normale ºi nici în ºcoli elementare speciale”. 9
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Pãrinþii romi cu care vorbiþi vã spun cã, fie nu au fost consultaþi sau au fost forþaþi sã semneze
formele prin care copiii erau transferaþi în ºcolile de corecþie speciale. În ºcolile de corecþie speciale
copiilor nu li se oferã o educaþie la standardul unei ºcoli normale, posibilitãþile pentru continuarea
studiilor sunt extrem de limitate, acestor elevi refuzându-li-se posibilitatea înmatriculãrii în ºcolile
secundare normale. Dupã vizitarea câtorva astfel de ºcoli, devine imediat clar cã marea majoritatea a
elevilor sunt de etnie romã.
Cazul Ostrava
Situaþia prezentatã mai sus descrie în linii mari condiþiile pe care ERRC le-a descoperit în timp ce
desfãºura o documentare privind drepturile omului ºi o cercetare generalã în Cehia în 1997. Pe baza
informaþiilor preliminare colectate, monitorii ERRC împreunã cu organizaþii de romi locale au
început investigaþii specifice asupra situaþiei copiilor romi în sistemul educaþional ceh.
O mare parte a cercetãrii a fost întreprinsã în oraºul Ostrava, din estul Cehiei. Au fost fãcute
numeroase interviuri cu profesori, directori de ºcoli, elevi ºi pãrinþi. De asemenea ERRC a întreprins
cercetãri atente pentru a arãta impactul diferit: s-a stabilit numãrul copiilor romi ºi neromi din ºcolile primare din Ostrava. Harta ce a rezultat – arãtând ceea ce mulþi intuiesc cã este adevãrat, însã
puþini au documentat situaþia bine – reflecta un oraº segregat în mod dramatic pe considerente
etnice, cu o majoritate a copiilor romi înscriºi în ºcoli pe care aveau sã le absolve fãrã sã dobândeascã
însuºirile necesare competiþiei pe piaþa muncii, câºtigãrii de salarii decente ºi pentru a trãi o viaþã
demnã. Mai departe, cercetarea ERRC a relevat faptul cã situaþia era similarã pe tot cuprinsul þãrii.
Au fost transcrise mãrturii, analizate legislaþia cehã ºi politicile educaþionale, în special cele legate de
ºcolile speciale de corecþie. În timpul cercetãrii, au fost descoperite tipologii de abuzuri ºi neglijenþã
din partea experþilor din domeniul educativ. Raportul rezultat, lansat în 1999, releva cã mai mult de
jumãtate din populaþia romã de vârstã ºcolarã urma ºcoli speciale de corecþie ºi cã mai mult de jumãtate din efectivul acestor ºcoli era reprezentat de romi. Pe baza analizelor statistice, s-a arãtat cã în
cazul oricãrui copil rom, probabilitatea de a fi plasat într-o ºcoalã specialã de corecþie era de 27 de
ori mai mare decât în cazul unui copil nerom. Mulþi dintre copiii romi care nu frecventau ºcolile
pentru copii cu dereglãri mentale erau concentraþi în câteva ºcoli primare din anumite cartiere ale
Ostravei. Mai mult de 30 din cele 70 de ºcoli normale primare din Ostrava erau “în totalitate albe”
– nu figura nici un rom în efectivul de elevi.
În plus ERRC a cercetat un numãr de cazuri specifice de violenþã sau hãrþuire, inclusiv unele cazuri
de violenþã ale tinerilor skinhead ºi câteva cazuri de abuz fizic ºi hãrþuire din partea profesorilor sau
autoritãþilor ºcolare.
Aceastã informaþie, alãturi de câteva statistici îngrijorãtoare, a fãcut posibil ca un grup de copii romi
din Ostrava, prin pãrinþii lor asistaþi de consiliul local ºi ERRC, sã înainteze plângeri legale cãtre tribunalele cehe împotriva segregãrii lor în ºcoli de corecþie, speciale.
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Recapitulare
Documentarea este o componentã extrem de importantã a activitãþilor în materie de drepturile omului ºi de aceea trebuie întreprinsã cu mare grijã ºi rigoare. Dacã sunt respectate anumite reguli, documentarea în domeniul drepturilor omului poate aduce rezultate extrem de productive. Aceste
rezultate pot forma în cele din urmã baza politicilor pentru drepturile omului, schimbãrilor de practicã, îmbunãtãþirii situaþiei locale ºi, în general, creºterii nivelului de conºtientizare publicã a
anumitor probleme ºi principii.
Folosiþi urmãtoarea activitate pentru a dezvolta o posibilã misiune de monitorizare sau strângere de
date despre anumite fapte. 10
a) Definiþi o þintã precisã.


Care este scopul investigaþiei
dumneavoastrã?

b) Stabiliþi criterii clare.


Ce criterii veþi folosi pentru a determina
temeinicia informaþiei colectate?

c) Identificaþi sursele de informaþie.


Cine este/sunt victima/victimele?



Cine este/sunt victima/victimele?



Cine sunt presupuºii fãptaºi?

–
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cei care au vãzut evenimentul
Cine poate ajuta pentru a identifica
surse suplimentare?
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d) Identificaþi probele scrise ºi documentare


Ce dovezi care pot ajuta investigaþia
sunt accesibile?



Este informaþia demnã de încredere?

e) Întreprindeþi o anchetã la faþa locului


Ce trebuie fãcut înainte de vizitarea
locului?



Ce trebuie fãcut în timpul vizitei?



Ce trebuie fãcut dupã vizitã?



Cine poate asista la investigaþie?

f) Determinaþi tipul ºi dimensiunile probelor necesare.


Ce nivel de siguranþã este suficient pentru a ajunge la o concluzie fondatã?



Ce factori acþioneazã asupra stabilirii
nivelului de siguranþã?

g) Coroborare


Cum veþi verifica, folosind perspective
multiple, informaþia obþinutã?

h) Standarde ale drepturilor omului


Ce standarde ale drepturilor omului veþi
aplica în relaþie cu cazul sau problema
documentate?
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Note:
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Adaptat din Training Manual on Human Rights Monitoring, Professional Training Series No. 7 (2001) New York ºi Geneva:
United Nations ºi Human Rights Montioring and Advocacy Workshop (2002) Jakarta: Canadian Human Rights
Foundation
Adaptat din Defending Roma Housing Rights in Slovakia. ERRC, COHRE and MSF. 2004, p. 77.
Adaptat din Camille Giffard. The Torture Reporting Handbook (2000) Colchester, UK: Human Rights Center, University
of Essex. p 32
Ibid. p 43
“Profile of One Community: A Personal Document Survey among the Romani Population of Kumanovo,
Macedonia” Roma Rights No.3, 2003. Pentru mai multe detalii, http://www.errc.org/cikk.php?cikk=1118
Open Society Institute. Minority Protection in Bulgaria, Budapesta: 2001. Consultaþi ºi http://www.eumap.org/
reports/2001/minority/sections/bulgaria/minority_bulgaria.pdf
Adaptat din, Understand the Law, The Citizenship Foundation, 1995, p. 16. Vezi ºi The Human Rights Education
Library http://www.hrea.org/erc/Library/First_Steps/part4_eng.html
Extras sin Alemu, Fitsum. “Testing to Prove Racial Discrimination” in Roma Rights No. 3, 2000. European Roma Rights
Center. Budapest, 2000. Întregul document se gãseºte la http://www.errc.org/cikk.php?cikk=1016
A Special Remedy: Roma and Schools for the Mentally Handicapped in the Czech Republic. (1999) Budapesta: European Roma
Rights Center. p 31.
Adaptat din Defending Roma Housing Rights in Slovakia. (2004) COHRE, ERRC and MSF, p. 84
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6. RAPORTAREA.
DESIMINAREA INFORMAÞIILOR
Introducere
Acest capitol prezintã procesul de raportare a cazurilor de încãlcare a drepturilor omului. Acesta
trebuie înþeles ca o trecere în revistã ºi nu ca un ghid exhaustiv privind modalitãþile de raportare.
Vom discuta despre importanþa raportãrii, câteva dintre componentele esenþiale ce trebuie incluse
într-un raport, cât ºi despre consideraþiile etice necesare în alcãtuirea unui raport. Trebuie sã
menþionãm, încã de la început, cã existã în general douã tipuri diferite de rapoarte: cele adresate
publicului larg ºi cele adresate unor instituþii ce dispun de o anumitã autoritate (de pildã, guverne
ºi organizaþii regionale sau internaþionale). Acest capitol este dedicat în principal primei categorii,
în timp ce cea de a doua va fi tratatã mai pe larg în urmãtorul capitol dedicat activitãþii de advocacy
în domeniul drepturilor omului.

Importanþa raportãrii
Raportarea privind drepturile omului este foarte importantã pentru ONG-urile ºi activiºtii care se
strãduiesc ca activitãþile lor sã aibã un impact real. Activitatea de raportare încearcã sã creascã nivelul
de conºtientizare publicã în ceea ce priveºte existenþa, efectele ºi tipurile recurente de încãlcare a
drepturilor omului, în vederea stopãrii nerespectãrii
demnitãþii umane. Aºa cum am discutat în ultimul capitol, A c t i v i t a t e a d e r a p o r t a r e î n c e a r c ã s ã
documentarea privind drepturile omului nu înseamnã numai
creascã nivelul de conºtientizare
dobândirea de cunoºtinþe pentru noi înºine, ci oferirea de
publicã în ceea ce priveºte
informaþie credibilã privind cazurile ºi modalitãþile de abuz
existenþa, efectele ºi tipurile
asupra drepturilor omului, astfel încât sã se poatã iniþia acþiuni
care sã punã capãt violãrii demnitãþii umane. Este o acþiune în r e c u r e n t e d e î n c ã l c a r e a d r e p t u r i l o r
omului, în vederea stopãrii
slujba interesului public. Creºterea nivelului de conºtientizare a
nerespectãrii demnitãþii umane.
gradului de încãlcare a drepturilor fundamentale în interiorul
unei comunitãþi, þãri ºi/sau pe plan internaþional cere acþiune,
care poate conduce la schimbare. Aceasta înseamnã diseminarea informaþiei strânse ºi analizate prin
procesul de cercetare ºi documentare în materie de drepturile omului.
Raportarea ajutã, de asemenea, la identificarea unor tipuri recurente de abuzuri. Fie cã scopul
raportãrii este aducerea în atenþia mass-mediei a unor cazuri de încãlcare a drepturilor, neluate în
seamã public (folosind acest mecanism pentru a incrimina un anumit guvern sau organism pentru
lipsa de acþiune în domeniul drepturilor omului), ori prezentarea unei probleme bine documentate
unor instituþii naþionale sau internaþionale, prin aceasta se poate creºte gradul de conºtientizare
publicã în ceea ce priveºte drepturile omului. Informaþia fãcutã public prin raportare poate fi
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importantã pentru victimele abuzurilor în materie de drepturile omului, pentru petenþii în cazuri
de judecare a unor încãlcãri ale drepturilor fundamentale, pentru organisme naþionale, organizaþii
interguvernamentale, pentru societatea civilã ºi mulþi alþii.
Scopul ultim al unui raport este îmbunãtãþirea situaþiei respective. Aceasta se face atât prin creºterea
sensibilizãrii, cât ºi prin propunerea unor posibile soluþii ºi recomandãri privind problemele
prezentate în raport. Ca experþi în domeniu, ONG-urile ºi activiºtii pentru drepturilor omului sunt
în mãsurã nu doar sã critice abuzul, ci ºi sã joace un rol constructiv în raport cu structurile
guvernamentale. Guvernele abuzive, compromise în ochii propriilor cetãþeni ºi ai lumii întregi, ar
putea deveni receptive la recomandãrile oferite în domeniul politicilor publice.
Un alt efect important al raportãrii (deºi indirect) este credibilitatea pe care un bun raport o oferã
organizaþiei din care faceþi parte. Construirea unei reputaþii în privinþa raportãrii eficace ºi
pãtrunzãtoare contribuie la atenþia pe care viitoarele rapoarte o vor primi, precum ºi la atenþia
acordatã problemei pe care o trataþi în prezent. Raportarea eficientã poate câºtiga aliaþi utili în
construirea de coaliþii, precum ºi în consolidarea credibilitãþii altor acþiuni pe care organizaþia
dumneavoastrã le poate întreprinde. Rapoartele bune construiesc un renume. Dar ºi opusul este
adevãrat. Rapoartele slabe ºi inexacte vã vor afecta negativ credibilitatea ºi viitoarele proiecte.
Câteva sfaturi pentru o raportare de calitate
 Trateazã subiectul când e actual – începe redactarea raportului imediat dupã
terminarea documentaþiei;
 Cunoaºte-þi audienþa;
 Fii obiectiv;
 Fã-o interesantã;
 Lasã faptele sã vorbeascã de la sine – nu fi senzaþional, emoþional sau dramatic;
 Fã comparaþie cu alte rapoarte;
 Protejeazã-þi sursele;
 Fii succint – nu te întinde prea mult!;
 Fii specific – ce drepturi au fost violate? potrivit cãror legi locale/internaþionale?;
 Stabileºte tipologii ºi vino cu recomandãri;
 Verificã, o datã, de douã ori, de trei ori! Dacã eºti nesigur, las-o baltã!!

Cum sã raportãm eficient
Din moment ce rapoartele pot fi adresate unei varietãþi de cititori, existã ºi o varietate de modalitãþi
de raportare. Odatã ajunºi la momentul raportãrii, ar trebuit sã fi decis deja asupra celor mai
productive ºi eficace moduri de comunicare a ideilor. Plãnuiþi sã vã adresaþi unei instituþii sau unui

120

CENTRUL EUROPEAN PENTRU DREPTURILE ROMILOR

RAPORTAREA. DISEMINAREA INFORMAÞIILOR

reprezentant oficial guvernamental cu rezultatele cercetãrii? Va fi informaþia folositã drept probã întro procedurã legalã? Urmãriþi sã atrageþi atenþia asupra unei încãlcãri la nivel naþional sau vizaþi
expunerea internaþionalã? Dacã plãnuiþi sã realizaþi toate aceste activitãþi, v-aþi gândit cum sã
procedaþi strategic ºi care este calendarul dupã care sã acþionaþi? De asemenea, ar fi trebuit sã stabiliþi
dacã elaboraþi un raport de þarã care sã reflecte misiunea organizaþiei dumneavoastrã sau un raport
care sã se concentreze pe o problemã tematicã specificã.
Este important ca atunci când dezvoltaþi formatul ºi redactaþi raportul sã aveþi în minte audienþa
vizatã. Înþelegerea audienþei ºi redactarea în funcþie de aceasta vã va garanta cã cele mai relevante
informaþii vor ajunge mai eficient la cititorul avut în vedere. De exemplu, Fundaþia Helsinki aratã
cã, în petiþiile adresate autoritãþilor guvernamentale, “sloganurile atrãgãtoare pe care [politicienii] ºi
le pot însuºi cu uºurinþã,” pot constitui avantaj de stilul al raportului.1 Politicienii apreciazã
formulãrile clare ºi concise pe care le pot extrage pentru scopuri politice ºi retorice. Citarea unor
cazuri individuale ºi claritatea mesajului în legãturã cu încãlcãri ale anumitor drepturi interne sau
internaþionale pot fi puncte tari în toate raportãrile. Este important, de asemenea, ca atunci când
înaintaþi rapoarte individual politicienilor sau instituþiilor guvernamentale, sã nu formulaþi criticile
într-un limbaj emoþional. Aceasta poate conduce la respingerea sau neluarea în seamã a raportului.
Fiþi verticali ºi critici, nu însã incendiari. Criticatul este valoros, dar la fel ºi recomandãrile de
îmbunãtãþire a situaþiei criticate.
Rapoartele ONG-urilor privind încãlcãri sistematice ºi pe scalã largã ale drepturile fundamentale ale
unor grupuri au fost adesea utilizate drept probe legale. Rapoartele pot prezenta cazuri individuale,
dar ºi tipuri recurente de încãlcãri ale drepturilor omului. Acest lucru poate pune în dificultate
statele care îºi susþin ignoranþa în privinþa anumitor situaþii ºi oferã sprijin victimelor în acþiunile
în justiþie. Dovada trebuie sã fie astfel obiectivã ºi consistentã, fãrã limbaj senzaþional sau emoþional.
Greutatea unui raport depinde într-o oarecare mãsurã de reputaþia ONG-ului care îl creeazã –
menþinerea obiectivitãtii ºi credibilitãþii fiind esenþiale.
În final, elaborarea unui raport destinat publicului larg sau mass-mediei este destul de diferitã de
raportarea pentru organismele guvernamentale sau interguvernamentale. Aceste rapoarte sunt adesea
mai puþin formale decât cele adresate instituþiilor
guvernamentale sau altor instituþii. Informaþiile furnizate
sunt absolut esenþiale claritatea
presei pot consta în cazuri individuale sau concluzii majore
ºi credibilitatea.
preluate din raportul anual de þarã/tematic sau din rapoartele
trimise organismelor naþionale sau internaþionale. Aceastã audienþã este mai interesatã de “cazuri
concrete de violare a drepturilor omului sau de cifre de-a dreptul ºocante”.2 Este din nou important
sã fiþi clari ºi conciºi utilizând un limbaj simplu, fãrã jargon. Aceste rapoarte se fac mai frecvent ºi
mult mai uºor decât celelalte. Spre deosebire de un document de mari dimensiuni, acest fel raport
poate avea forma unui comunicat de presã de o paginã sau douã. Ca în toate raportãrile, sunt absolut
esenþiale claritatea ºi credibilitatea. In continuare, vor fi prezentate mai pe larg aceste tipuri de
raportare.
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Diferite tipuri de raportare
Existã diverse ºi numeroase feluri de a informa despre problema pe care o trataþi. Modalitatea pe care
o alegeþi va reflecta scopul ºi rezultatele pe care doriþi sã le obþineþi prin raportare. Raportul
dumneavoastrã poate fi un document de sine stãtãtor, poate fi parte a unui plan de advocacy prezent
sau viitor sau un document folosit în scopul educaþiei privind drepturile omului. Iatã mai jos un
îndrumar privind cele mai des folosite metode de raportare de cãtre ONG-uri.

Comunicate de presã
Pentru ONG-uri, acestea reprezintã una dintre cele mai des folosite metode de raportare. Mass-media
poate fi un instrument extrem de util ºi eficient. Aceasta include presã scrisã, radio, televiziune ºi
Internet.
Dezvoltarea unor bune relaþii cu reprezentanþii mass-media, inclusiv jurnaliºti ºi editori, poate fi o
investiþie importantã pentru o raportare eficientã. Comunicatele de presã trebuie sã fie clare, concise
ºi uºor de înþeles de cãtre membrii presei, care nu sunt neapãrat experþi în problemele în cauzã. Fiþi
conciºi ºi lãsaþi faptele sã vorbeascã de la sine. Limbajul dramatic ºi inflamat va diminua
credibilitatea ºi obiectivitatea informaþiilor dumneavoastrã. Nu uitaþi sã oferiþi contacte ºi
oportunitãþi pentru interviuri ºi informaþie privind urmãrile evenimentul, ce pot fi cerute mai
târziu. Un exemplu bun de comunicat de presã se aflã mai jos.
Plângere colectivã a Centrului European pentru Drepturile Romilor (ERRC) împotriva
Italiei sub egida Cartei sociale europene revizuite. Încãlcãri sistematice ale dreptului
fundamental al romilor la locuinþã corespunzãtoare.
21 iunie 2004, Budapesta, Ungaria; Strasbourg, Franþa. Centrul European pentru
Drepturile Romilor (ERRC) a înaintat astãzi o plângere colectivã sub egida Cartei sociale
europene revizuite împotriva Italiei pentru încãlcarea continuã ºi sistematicã a dreptului
fundamental al romilor la locuinþã corespunzãtoare.
Plângerea colectivã a ERRC afirmã cã, din cauza construirii ºi menþinerii, prin politici
ºi practici curente, a lagãrelor/taberelor substandard ºi segregate rasial pentru romi, ca ºi
prin prisma politicilor ºi practicilor de evacuare forþatã a romilor, a ameninþãrilor cu
evacuarea forþatã a romilor, a distrugerii ºi încãlcãrii sistematice a proprietãþilor ºi
construcþiilor romilor, fãrã a se þine seama de obligaþiile Italiei faþã de legislaþia
internaþionalã, Italia încalcã Articolul 31 al Cartei sociale europene revizuite (dreptul la
locuinþã corespunzãtoare) precum ºi interzicerea discriminãrii prevãzutã de Articolul E
al Cartei revizuite.
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Prin politici publice, romii sunt segregaþi de cãtre autoritãþile italiene. In spatele viziunii
guvernului italian în privinþa romilor ºi a locuirii publice se aflã convingerea cã romii
sunt “nomazi”. La sfârºitul anilor 1980 ºi începutul anilor 1990, zece din cele
doisprezece regiuni ale Italiei au adoptat legi menite sã “protejeze culturile nomade”
prin construirea de lagãre izolate. Nu a existat nici o acþiune realã la nivel naþional sau
la orice alt nivel pentru combaterea unor astfel de programe segregaþioniste. În Italia,
casele izolate ale romilor sunt aproape invariabil substandard, iar în anumite localitãþi
condiþiile sunt atât de precare încât prezintã un grad ridicat de risc în ceea ce priveºte
sãnãtatea publicã.
În plus, monitorizarea ºi documentarea drepturilor omului în Italia, întreprinsã
independent de ERRC, dar ºi prin consultarea unor organizaþii partenere, indicã faptul
cã romii sunt în mod repetat ºi sistematic obiectul evacuãrii forþate din locuinþe ºi ca
astfel, în lipsa frecventã a garanþiilor procedurale de bazã ºi fãrã sã li se ofere o gãzduire
alternativã, se încalcã legea internaþionalã.
Plângerea colectivã a ERRC aratã, de asemenea, Comitetului european pentru drepturi
sociale – organismul însãrcinat cu supravegherea respectãrii prevederilor Cartei sociale
europene ºi Cartei Revizuite – cã în ceea ce îi priveºte pe romi, autoritãþile italiene nu
au întreprins mãsuri efective “pentru a preveni ºi reduce numãrul celor fãrã locuinþe, în
sensul unei eliminãri graduale” aºa cum este prevãzut în Articolul 31(2) al Cartei
revizuite. Plângerea colectivã a ERRC învinuieºte, de asemenea, guvernul italian pentru
cã nu a luat mãsuri adecvate pentru a compensa excluderea disproporþionatã a romilor
de la acces la locuinþe sociale ºi nici mãcar nu a luat mãsuri corespunzãtoare pentru a
afla dimensiunile acestui fenomen.
Plângerea este rezultatul a aproape patru ani de muncã ce a urmat publicãrii în 2000 de
cãtre ERRC a raportului de þarã “Þara lagãrelor: Segregarea rasialã a romilor din Italia”.
Textul integral al plângerii colective a ERRC împotriva Italiei este disponibil pe Internet
la: http://www.errc.org/Advocacyletters_index.php.
Pentru mai multe informaþii despre plângerea colectivã a ERRC împotriva Italiei:
Tara Bedart, cercetãtor ERRC
tara@errc.org or (36 1) 41 32 200.
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Petiþii ºi scrisori 3
O altã formã de raportare este scrierea de petiþii sau scrisori adresate organismelor guvernamentale
la nivel, local, judeþean sau naþional. Autoritãþi importante, cum ar fi membrii ai parlamentului sau
reprezentanþi ai oficialitãþilor locale, pot atrage atenþia guvernului în legãturã cu o problemã ºi pot
avea puterea de a iniþia acþiuni specifice. Aceste documente, bazate pe o bunã cercetare ºi bine
elaborate sunt destinate factorilor de decizie pe care speraþi sã-i informaþi în legãturã cu problema
dumneavoastrã ºi sã-i convingeþi sã acþioneze. O petiþie poate presupune, de asemenea, o întâlnire
directã cu destinatarul pentru a discuta pe larg soluþiile problemei în cauzã.
La fel, scrisorile de poziþie urgente sunt destinate factorilor de decizie, liderilor sau celor ce au putere
în legãturã cu problema dumneavoastrã. Aceste scrisori intenþioneazã sã determine o acþiune
imediatã în folosul victimelor abuzurilor în materie de drepturile omului, care se confruntã cu o
ameninþare iminentã.
Înainte de a scrie o petiþie sau o scrisoare, hotãrâþi-vã în legãturã cu cea mai potrivitã persoanã sau
birou unde sã o adresaþi. Aflaþi cine este responsabil pentru problema în cauzã. Luaþi în calcul ºi
paºii deja fãcuþi. De exemplu, dacã v-aþi adresat deja consiliului local, fãrã nici un rezultat, veþi dori
sã abordaþi nivelul urmãtor. Când solicitaþi luãri de poziþie, fiþi conºtienþi de posibilitatea de acþiune
ºi atribuþiilor destinatarului. Nu faceþi solicitãri nerezonabile sau nerealiste, fiþi clari în ceea ce
cereþi.
Existã momente, cum ar fi alegerile
naþionale sau locale, când scrisorile
au o mai mare greutate ºi un alt
efect decât de obicei

În cazul unei campanii de scriere de scrisori, timpul
reprezintã o considerentã majorã. Existã momente, cum ar fi
alegerile naþionale sau locale, când scrisorile au o mai mare
greutate ºi un alt efect decât de obicei. În campaniile de
petiþionare sau scriere de scrisori, folosiþi astfel de evenimente
în avantajul dumneavoastrã.

În scrisoarea sau petiþia scrisã, dupã ce v-aþi prezentat, treceþi imediat la subiect. Petiþiile ºi scrisorile
lungi, care se învârt în jurul unei probleme nu vor avea mare influenþã ºi cel mai probabil vor sfârºi
la coºul de gunoi. Faceþi referinþe exacte la documente ºi politici relevante. Dacã sunt disponibile,
folosiþi statistici relevante ºi de încredere, incluzând sursa de unde provin. Acest lucru îi aratã
cititorului cã sunteþi informat ºi trataþi cu seriozitate subiectul. Cereþi întotdeauna un rãspuns scris.
În acest fel veþi ºti dacã scrisorii sau petiþiei i s-a acordat atenþie ºi vã poate oferi mai târziu
instrumente în cazul în care sunt necesare acþiuni adiþionale pentru rezolvarea unei probleme.
Dacã este posibil, pregãtiþi ºi folosiþi scrisori model pentru a câºtiga timp ºi întotdeauna tipãriþi pe
hârtie cu antetul organizaþiei. Folosiþi e-mail-ul pentru a trimite scrisori tuturor celor interesaþi, care
la rândul lor le pot trimite mai departe. Puteþi trimite petiþiile ºi electronic pentru a aduna cât mai
multe semnãturi posibile înainte de a le trimite la destinaþie.
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Buletine de informare ºi reviste
Buletinele de informare ºi revistele pot reprezenta mijloace foarte eficiente pentru conºtientizarea ºi
comunicarea cu suporterii organizaþiei ºi cu comunitatea. Aceastã metodã de diseminare a
informaþiei este bunã pentru atingerea unei audienþe mai largi, însã precizatã, pentru creºterea
conºtientizãrii ºi iniþierea de dezbateri. În afara transmiterii de ºtiri, acest format permite publicarea
de articole ºi alte materiale.
Cu toate cã este un instrument util, acest tip de raportare, are propriile limite. Revistele necesitã mult
timp de pregãtire ºi pot fi foarte scump de produs. O alternativã mai ieftinã este crearea unei
publicaþii electronice. Un exemplu bun este raportul sãptãmânal produs de Roma Press Center (RSK,
Centrul de Presã al Romilor)4 aflat în Ungaria. Folosirea formatului electronic implicã costuri mici
de producþie ºi o uºoarã distribuþie, însã este limitatã la cei care au acces la e-mail ºi Internet.
Publicaþii tematice/de þarã
Dacã organizaþia dumneavoastrã a investit mult timp ºi efort într-o temã specificã sau arie de
cercetare, veþi dori probabil sã adunaþi aceste informaþii într-o publicaþie cuprinzãtoare. O publicaþie
despre o þarã sau o publicaþie tematicã reprezintã instrumente utile de prezentare a informaþiei
strânse în urma unei perioade de timp, în care analiza obiectivã ºi tipurile de abuzuri pot fi cu
uºurinþã prezentate sub forma unui eseu sau argument.
De obicei aceste documente necesitã o pregãtire îndelungatã, însã rezultatul meritã efortul. O
publicaþie de sine stãtãtoare poate fi o bunã resursã de prezentare a muncii organizaþiei
dumneavoastrã, poate fi folositã pentru educaþia privind drepturile omului, sau, trimisã ca
documentaþie de susþinere pentru plângeri ºi rapoarte cãtre autoritãþi, poate oferi un argument
pentru acþiune.
În unele cazuri, publicaþiile mai mici pot fi folosite drept resursã pentru activitatea de lobby sau
pentru evenimente importante ºi conferinþe. Secþiunea urmãtoare prezintã trãsãturile întâlnite de
obicei în astfel de publicaþii.
Rapoarte alternative
Trimiterea a ceea ce poartã numele de “rapoarte alternative” cãtre organismele de decizie
internaþionale va face obiectul unei pãrþi a capitolului urmãtor. Aceste rapoarte sunt trimise în
timpul procesului de analizã iniþiat de mecanismele convenþionale (bazate pe o convenþie sau tratat),
pentru statele care au ratificat tratatul în cauzã. Un stat este evaluat în general la fiecare patru ani
pentru stabilirea respectãrii tratatului ratificat. În timpul acestui proces, statele înainteazã un raport,
un fel de auto-evaluare, destinat comitetului care analizeazã respectarea tratatului. ONG-urile sunt
adesea invitate sã trimitã “rapoarte însoþitoare,” sã-ºi prezinte cãtre comitet propriile comentarii ºi
critici legate de felul în care statul s-a conformat tratatului. Multe ONG-uri iniþiazã rapoarte
însoþitoare din proprie iniþiativã, fãrã a fi invitate. Aceste rapoarte pot avea formatul raportului
guvernamental corespunzãtor sau pot fi o simplã prezentare a temerilor organizaþiei relevante pentru
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legea internaþionalã în cauzã. Aceste documente au un rol important în evaluarea respectãrii
tratatelor internaþionale ºi vor fi examinate pe larg în urmãtoarea secþiune, despre advocacy.
Aceastã listã a diverselor tipuri de raportare nu este exhaustivã, iar metodele amintite nu se exclud
reciproc. Ea vã poate da o idee despre scopul raportãrii. Este de asemenea important sã reþineþi cã o
raportare eficientã presupune adesea combinarea metodelor de raportare, cum ar fi scrierea unei
scrisori cãtre autoritãþi în care se exprimã îngrijorarea în privinþa unei probleme ºi trimiterea unui
comunicat de presã pentru a atrage atenþia în jurul problemei în cauzã.
Când demaraþi procesul de raportare, poate fi util sã vã uitaþi la rapoartele elaborate de alte
organizaþii, Avocatul poporului ºi organizaþii interguvernamentale. Aceste documente, în ceea mai
mare parte, sunt publice ºi pot fi accesate pe site-ul web al organizaþiei sau printr-o cerere adresatã
organizaþiei. O listã de ONG-uri ale cãror rapoarte pot fi folositoare activiºtilor pentru drepturile
romilor se gãseºte în secþiunea de anexe a acestui manual. Exemple de rapoarte de þarã ºi tematice
ale ERRC pot fi de asemenea gãsite la: http://www.errc.org/Countryrep_index.php.

Exercitarea ºi Protejarea drepturilor:
Identificarea unei bune raportãri
În activitatea ce urmeazã, vom folosi principiile discutate pentru a evalua conþinutul a douã
rapoarte. Mai jos sunt date douã exemple fictive de luãri de poziþie. Citiþi ambele documente ºi
rãspundeþi la întrebãrile ce urmeazã pentru a compara calitãþile celor douã rapoarte.

Scrisoarea 1
Regional Foundation for Romani Rights
1357 Budapest 28, P.O. Box 562/45, Hungary
office@rfrr.org
Horváth Zoltan
Procuror General
Biroul Procurorului General Maghiar
Budapesta, Ungaria

Iunie 23, 2003

Dragã Domnule Horváth,
Vã scriu în numele Fundaþiei Regionale pentru Drepturile Roma (FRDR), o organizaþie
regionalã de interes public ce apãrã drepturile romilor în Europa Centralã ºi de Est,
pentru a vã atrage atenþia asupra unor evenimente importante ºi a solicita acþiune rapidã
din partea biroului dumneavoastrã.
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Cazul implicã arestarea recentã a doi ofiþeri de poliþie în oraºul Gyöngyös pentru
deposedare de bani ºi torturarea unor persoane de etnie romã. Pe data de 5 martie 2003
cotidianul maghiar Népszabadsàg din Budapesta a dat publicitãþii faptul cã patru ofiþeri
de poliþie, ambii locotenenþi majori, au fost arestaþi în Gyöngyös fiind suspectaþi de
deposedare de bunuri, furt colectiv ºi abuz de putere. Potrivit cotidianului, arestarea
survine în urma unui incident din februarie 2003, în timpul cãruia cel puþin 6 ofiþeri de
poliþie au reþinut o familie romã formatã din 3 membri ºi au bãtut tânãrul cuplu de faþã
cu fata lor de 10 ani, în pãdurea aflatã în apropierea oraºului Aszód. De asemenea, se
menþioneazã cã ofiþerii l-ar fi bãtut ºi pe copil. În timpul abuzului fizic, ofiþerii au furat
bijuteriile de aur ale familiei ºi au cerut, potrivit ziarului, 125 de milioane de forinþi
(aproximativ 500,000 Euro). Când aceºtia au fost de acord sã plãteascã 7 milioane de
forinþi (aproximativ 28,000 Euro), ofiþerii au încetat sã îi mai batã. Unul dintre ofiþeri
a însoþit-o pe femeia romã sã aducã banii, în timp ce ceilalþi ofiþeri îi þineau prizonieri
pe soþ ºi pe copil. Dupã ce familia a fost eliberatã, cuplul a înaintat o plângere împotriva
ofiþerilor implicaþi cãtre anchetatorul poliþiei locale ºi, dupã o întârziere de câteva luni,
dupã o descindere la casele ºi birourile lor, în dimineaþa zilei de 4 martie 2003, cei patru
ofiþeri au fost arestaþi în aceeaºi zi. Népszabadsàg a mai precizat cã anchetatorul local
urmeazã sã recomande tribunalului local ca cei ofiþerii sã fie pedepsiþi în conformitate
cu cele douã crime menþionate mai sus.
D-le Horváth, cercetãri ale FRDR întreprinse în Ungaria începând cu 2000, indicã un
nivel ridicat al sentimentului anti-romi în þarã, care influenþeazã relaþiile dintre romi ºi
neromi. În Ungaria, abuzul rasial este larg rãspândit ºi în multe cazuri fãptaºii sunt
apãrãtori ai legii. FRDR solicitã biroului dumneavoastrã sã asigure cã toþi ofiþerii
implicaþi în jefuirea de bani ºi abuzuri asupra familiei de romi sunt aduºi imediat în faþa
justiþiei. În consecinþã, cerem sã se deschidã o anchetã împotriva celorlalþi doi ofiþeri
care ar fi fost implicaþi în abuz ºi ca investigaþia ofiþerilor arestaþi pe 4 martie sã
analizeze intenþia rasistã a incidentului ºi sã ia în considerare tortura.
FDRD vã solicitã respectuos sã fie informatã în legãturã cu toate acþiunile întreprinse de
biroul dumneavoastrã în aceastã privinþã. Considerãm, de asemenea, binevenitã
oportunitatea de a discuta pe larg acest caz cu dumneavoastrã.

Cu sinceritate,
Farkas Istvan
Director Executiv
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Scrisoarea 2
Regional Foundation for Romani Rights
1357 Budapest 28, P.O. Box 562/45
Hungary
office@rfrr.org
Iunie 20 2004
Cãtre cine este în mãsurã,
Vã scriu încã o datã pentru a sublinia îngrijorarea organizaþiei mele în legãturã cu
tratamentul aplicat cerºetorilor romi, care sunt hãrþuiþi ºi supuºi celor mai îngrozitoare
abuzuri de cãtre îngrozitorii apãrãtori ai legii din acest cartier. De curând, romii au fost
subiectul violenþei ºi a multor atacuri motivate rasial.
De exemplu, un rom de origine românã a fost luat de 2 ofiþeri de poliþie, care l-au apucat
de mâini ºi l-au forþat sã intre în maºina lor fãrã sã îi spunã nimic ºi l-au dus într-o zonã
pustie în vârful muntelui. Ofiþerii l-au înjurat ºi apoi l-au dat jos din maºinã. Un ofiþer
i-a rupt pantalonii în timp ce încerca sã îl dezbrace, iar celãlalt se uita ºi râdea. Apoi lau lãsat acolo sã meargã pe jos acasã. El are 4 copii.
Ion Smardoi ne-a spus cã biata sa nevastã însãrcinatã a fost lãsatã pe marginea drumului
de poliþie! O fetiþã de etnie romã, nevinovatã ºi drãguþã ca orice copil, care a fost datã
afarã din ºcoalã din cauza etniei rome a fost, de asemenea, ridicatã de poliþie în timp ce
cerºea. Ofiþerii au dus-o la câþiva kilometri în direcþie opusã taberei într-o zonã pustie
ºi i-au luat încãlþãmintea. Ofiþerii ar fi lãsat-o pe biatã fetiþã nevinovatã sã se întoarcã
acasã desculþã!!
Astfel de exemple ºocante se întâmplã tot timpul. În multe cazuri se pare cã poliþia furã
cu neruºinare de la romi banii pe care aceºtia îi strâng din cerºit.
Protestãm faþã de astfel de acþiuni ale poliþiei rasiste! Ar trebui sã fiþi ºocat ºi ruºinat
totodatã cã astfel de acþiuni se întâmplã în aceastã zonã sub supravegherea
dumneavoastrã!!
Cerem aºadar imediat sã fie deschisã o anchetã despre hãrþuirea ºi abuzul întreprins de
apãrãtorii legii ºi cã oricare ºi toþi ofiþerii gãsiþi responsabili pentru astfel de hãrþuire ºi
încãlcare a drepturilor omului sã fie aduºi imediat în faþa bine meritatei ºi
neîndurãtoarei justiþii. Cerem o schimbare rapidã a sistemului, împreunã cu pedepse
rapide ºi dure pentru ofiþerii de poliþie care încalcã legea. Ne aºteptãm, de asemenea, sã
fim informaþi de oricare ºi de toate acþiunile întreprinse de biroul dumneavoastrã în
aceastã privinþã.
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Uitându-vã la cele douã scrisori, indicaþi în cãsuþele de mai jos, care dintre ele este mai bine descrisã
de cãtre urmãtoarele afirmaþii:

Conþine informaþie specificã despre evenimente, oameni ºi locuri.

Tinde sã se piardã în digresiuni ºi sã se învârtã în jurul subiectului principal.

Face recomandãri specifice în legãturã cu acþiunile ce trebuie întreprinse.

Omite introducerea organizaþiei sau a persoanei în cauzã.

A fost adresatã cum se cuvine, autoritãþii potrivite.

Face afirmaþii senzaþionale ºi dramatice.

Conþine greºeli gramaticale ºi de ortografie de bazã.

A fost bazatã pe o cercetare cuprinzãtoare ºi corectã.

Cere sã fie informat de orice acþiuni întreprinse.

Este respectuoasã în structurã ºi ton.



Care dintre scrisori vi s-a pãrut mai puternicã?



Aþi aduce completãri scrisorii mai puternice pentru a o face ºi mai bunã?
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Conþinutul unui raport detaliat
Nu existã un mod specific de raportare a informaþiei pe care
doriþi sã o diseminaþi. În timp ce vã veþi familiariza cu
Pentru a putea evalua ce este
producerea de rapoarte, vã veþi dezvolta propriul stil ºi mod
necesar sã includeþi în raport,
de raportare, bazat pe ceea ce credeþi cã e cel mai bine pentru
trebuie sã vã gândiþi la obiectivele
organizaþie ºi problema în cauzã. Publicarea unui raport de
ºi audienþa vizate
sine stãtãtor pe o temã specificã sau despre o þarã va diferi ca
formã de un comunicat de presã sau o luare de poziþie.
Acestea pot diferi faþã de un raport mai scurt realizat pentru un eveniment specific sau conferinþã.
Pentru a putea evalua ce este necesar sã includeþi în raport, trebuie sã vã gândiþi la obiectivele ºi
audienþa vizate.
Ca o îndrumare, un raport bazat pe activitãþile de cercetare ºi documentare ale unei organizaþii, gata
de publicare, poate fi alcãtuit, în general, din urmãtoarele componente:
Cuprins. Un raport clar ºi bine
organizat trebuie sã conþinã un cuprins
care sã enumere toate secþiunile
raportului. Fiecãrei secþiuni trebuie sã i
se dea un titlu care sã-i permitã
cititorului sã-ºi dea seama cu uºurinþã
despre ce este vorba în secþiune.

Acesta este un exemplu de sumar din
raportul de þarã al ERRC despre
Republica Cehã
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Mulþumiri. Rareori un raport reprezintã munca unei singure persoane. De la personalul organizaþiei
dumneavoastrã pânã la consultanþi ºi editori sunt mulþi oameni care îºi aduc o contribuþie
semnificativã la scrierea ºi finalizarea raportului. Acestor oameni trebuie sã li se recunoascã în mod
individual efortul fãcut.
Rezumatul. Rezumatul unui raport este adesea o componentã opþionalã. Acesta poate include o
privire generalã asupra cercetãrii ºi activitãþii organizaþiei, incluzând tipuri recurente de discriminare
descoperite în urma monitorizãrii. Uneori o organizaþie poate alege sã plaseze aici, mai degrabã decât
la finalul raportului, recomandãrile pentru îmbunãtãþirea situaþiei. Acesta este redactat, în general,
de preºedinte, directorul executiv sau de alt superior al organizaþiei.
Introducerea. Introducerea la raportul dumneavoastrã dã tonul documentului, aºa cã trebuie sã fie
interesantã ºi sã includã câteva elemente. În aceastã secþiune ar trebui inclusã o scurtã prezentare a
organizaþiei dumneavoastrã: Cine sunteþi? Care este mandatul dumneavoastrã? Sunteþi o organizaþie
neguvernamentalã naþionalã sau regionalã? De ce aþi întreprins o cercetare de aceastã naturã ?
Introducerea trebuie de asemenea sã prezinte contextul situaþiei despre care urmeazã sã raportaþi. Nu
ar trebui sã presupuneþi cã audienþa deþine deja informaþii despre problema sau þara pe care se
centreazã raportul. Este astfel responsabilitatea dumneavoastrã sã asiguraþi o introducere sau context
pentru situaþia în discuþie.
În cele din urmã, introducerea trebuie sã conþinã o privire generalã asupra raportului însuºi. Încercaþi
sã descrieþi pe scurt, în cea mai concisã formã, principalele puncte ale raportului. Dupã ce citeºte
introducerea, cititorul trebuie sã-ºi facã o idee despre cercetarea inclusã în raport, viziunea
organizaþiei dumneavoastrã asupra problemei ºi concluziile obþinute în urma investigaþiei.
Textul principal. Acesta reprezintã substanþa raportului dumneavoastrã. Trebuie sã fie bine gândit ºi
sã conþinã secþiuni într-o succesiune logicã. Când semnalaþi o încãlcare a drepturilor omului,
indicaþi exact ce drept a fost încãlcat, potrivit cãrei legi interne sau internaþionale. Este util sã citaþi
legea sau reglementarea, în loc sã indicaþi numai secþiunea sau articolul în discuþie, pentru cã
cititorul poate sã nu fie familiarizat cu legislaþia respectivã.
Includeþi citate cu cei intervievaþi în timpul monitorizãrii sau procesului de cercetare. Asiguraþi-vã
cã afirmaþiile nu sunt deformate, iar informatorii au rãmas anonimi, dacã au solicitat asta. De
asemenea, verificaþi dacã stilul de citare este corect ºi consistent în tot documentul. Inconsistenþele
ºi informaþia lipsã se vor repercuta negativ asupra organizaþiei dumneavoastrã.
Toate ilustraþiile, graficele ºi tabelele trebuie descrise clar, etichetate ºi explicate. Acelaºi lucru se aplicã
pentru orice statisticã folositã, fie cã este realizatã de organizaþia dumneavoastrã sau de o alta. Sunteþi
rãspunzãtori pentru corectitudinea întregii informaþii conþinutã în raportul dumneavoastrã.
Soluþii ºi recomandãri. Acestea reprezintã o componentã esenþialã a raportãrii. Rapoartele nu trebuie
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sã fie doar critice, ci ºi constructive. Abilitatea de a identifica probleme ºi nereguli este importantã,
la fel cum este ºi responsabilitatea de a oferi recomandãri bazate pe observaþiile dumneavoastrã. De
unde trebuie sã înceapã guvernul pentru a repara aceste aspecte sau încãlcãri? E nevoie sã modifice
legislaþia sau sã creeze legi noi? Este nevoie de finanþare pentru proiecte la nivelul comunitãþii? Ce
aþi propune autoritãþilor guvernamentale ca plan de acþiune?
Bibliografie. Bibliografia raportului ar trebui sã conþinã toate informaþiile citate în textul final ºi
folosite în cercetarea pentru raport. Consultaþi un ghid specializat pentru detalii privind citarea
diferitelor documente.
Anexe. În general aceasta reprezintã secþiunea finalã a unui raport. Anexele pot include, în general,
documente naþionale sau internaþionale, legislaþie sau corespondenþã citate în text. De asemenea,
anexele includ în mod frecvent tabele cu datele primare folosite pentru elaborarea statisticilor
menþionate în textul raportului. Includerea acestor lucruri contribuie la credibilitatea ºi transparenþa
raportului, dar ºi la accesibilitatea acestuia la cititor.

Exercitarea ºi protejarea drepturilor:
Definirea misiunii
În spaþiul de mai jos, redactaþi o scurtã prezentare a organizaþiei dumneavoastrã, aºa cum ar trebui
sã aparã în introducerea unui raport. Nu uitaþi sã includeþi cine sunteþi, cu ce vã ocupaþi ºi dacã aveþi
o perspectivã regionalã, naþionalã sau internaþionalã.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Distribuirea Raportului
Distribuirea raportului trebuie sã fie, de asemenea, un eveniment bine gândit în cadrul organizaþie
dumneavoastrã. Trebuie stabilit un plan de distribuire a raportului în funcþie de natura lui - raport
alternativ, raport ce-i vizeazã pe politicieni sau raport destinat unei audienþe largi, naþionale sau
internaþionale. La cine va fi trimis raportul? Când va fi lansarea? Veþi organiza o conferinþã de presã
pentru lansare? Cum anticipaþi reacþia grupului þintã faþã de raport? Mai existã alte evenimente care
pot fi legate de lansarea raportului pentru a creºte impactul acestuia?
Planificarea înseamnã totul…
În septembrie 2001, ERRC a publicat un raport despre încãlcarea drepturilor
fundamentale ale romilor din România, denumit State of Impunity. Dupã luni de
cercetare, redactare ºi editare, data de lansare a publicaþiei a fost hotãrâtã pentru 11
septembrie 2001.
Nu trebuie sã mai spunem cã lansarea raportului nu a fost cea mai importantã ºtire a
zilei. Reportaje despre atacurile teroriste din New York ºi Washington au dominat
canalele de ºtiri din întreaga lume. Raportul despre România a beneficiat de o atenþie
mult scãzutã faþã de celelalte lansãri ale rapoartelor de þarã de mai înainte ºi asta din
cauza atacurilor de la World Trade Center din aceeaºi zi. În mod clar, aceastã situaþie nu
putea fi evitatã, însã ilustreazã importanþa datei pentru lansarea unui raport.

Chiar dacã raportul dumneavoastrã este adaptat pentru o anumitã audienþã, ar fi poate o bunã idee
sã-l trimiteþi ºi în alte câteva locuri. De exemplu, dacã aþi realizat un raport tipãrit despre excluderea
educaþionalã a copiilor romi adresat organismelor guvernamentale cum ar fi Ministrul Educaþiei, ar
fi bine sã trimiteþi raportul ºi cãtre alþi reprezentanþi guvernamentali responsabili (de exemplu,
membri ai comisiilor parlamentare ce se ocupã de astfel de probleme, organismele guvernamentale
specializate în educaþie, etc.) partidelor din opoziþie, anumitor canale media, persoanelor interesate
din lumea academicã ºi altor organizaþii care împãrtãºesc problematica. Aceasta va conduce la
generarea de discuþii în jurul cercetãrii ºi descoperirilor dumneavoastrã. Veþi dori poate sã trimiteþi
ataºat un scurt rezumat al raportului, ce subliniazã conþinutul ºi scopul, ca un fel de scrisoare de
intenþie.
Din moment ce, pentru majoritatea organizaþiilor neguvernamentale finanþarea este adesea limitatã,
este esenþial sã vã distribuiþi raportul înþelept. Vreþi sã atrageþi atenþia acelora care vor fi cei mai
interesaþi de raportul dumneavoastrã, fãrã sã risipiþi neapãrat fonduri pentru cei care nu îl vor lua
în seamã. Mai multe detalii despre distribuirea raportului, ca parte a campaniei dumneavoastrã de
advocacy, veþi gãsi în secþiunea urmãtoare.
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Etica raportãrii
Precum am accentuat în secþiunea anterioarã despre monitorizare, este esenþial atunci când raportezi
sã-þi menþii credibilitatea atât ca individ, cât ºi ca organizaþie. Astfel, verificarea informaþiei
reprezintã o componentã esenþialã în crearea unui raport.
Folosiþi un raþionament corect. Dacã existã semne de
Dacã existã semne de întrebare
întrebare faþã de autenticitatea unei informaþii, omiteþi-o.
faþã de autenticitatea unei
Aveþi obligaþia moralã sã vã asiguraþi cã informaþia distribuitã
informaþii, omiteþi-o
este corectã. Fiþi preciºi, clari ºi pãstraþi arhiva cercetãrii. Este
indicat ca raportul final sã fie corectat ºi editat cu grijã de mai
mulþi membri ai personalului, cât ºi de persoane de încredere
sau consultanþi, pentru a vã asigura cã nu sunt întrebãri lãsate fãrã rãspuns sau carenþe
informaþionale. Nu uitaþi cã în multe cazuri, cel mai convingãtor argument sunt faptele prezentate
clar ºi fãrã pãrtinire.
O altã consideraþie eticã importantã în raportare este protecþia surselor. Dacã vi se cere, trebuie sã
respectaþi dorinþa unei surse de a rãmâne anonimã în publicarea raportului. Dacã este posibil, este
bine sã folosiþi iniþialele sau codificarea, însã ºi aici pot apãrea situaþii în care aceste procedee sã
reprezinte o ameninþare la adresa unei persoane. Obþineþi consimþãmântul de la cei pe care îi
intervievaþi, înainte de a le publica informaþiile. Fiþi vertical ºi onest în legãturã cu intenþiile
publicãrii unui raport ºi scopurile acestuia.

Exercitarea ºi protejarea drepturilor:
Raportarea privind drepturile omului
Foloseºte informaþia învãþatã în acest capitol pentru abordarea urmãtoarei situaþii.
De ani buni, organizaþia în care activaþi face documentare în probleme legate de drepturile romilor
din þara dumneavoastrã prin monitorizare media, vizitarea comunitãþilor ce suferã de pe urmã
încãlcãrii drepturilor fundamentale ºi prin contacte regulate cu alte organizaþii neguvernamentale ºi
interguvernamentale.
Recent, o miºcare extremistã de tineri împotriva romilor ºi noilor imigranþi care vizeazã atacuri
violente a crescut în intensitate. Valul de violenþã împotriva romilor sãvârºitã de aderenþii acestei
miºcãri extremiste este în creºtere, iar autoritãþile nu au fãcut mare lucru pentru a preveni ºi a-i
pedepsi pe cei responsabili. Într-un interviu publicat într-un ziar, unul din liderii miºcãrii extremiste
de tineret a anunþat cã intenþia miºcãrii este „sã cureþe þara într-un an”.
La sfârºitul sãptãmânii trecut, ºapte bãrbaþi mascaþi au înconjurat casele a douã familii de romi
atacând cu bâte de baseball ºi alte obiecte neidentificate. Potrivit rapoartelor medicale, victimele
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rome, aflate într-o stare de ºoc, au suferit fracturi la mâini ºi unele zgârieturi. Fãptaºii au distrus
bunurile familiilor, apoi au turnat un lichid inflamabil în jurul caselor ºi le-au dat foc. Clãdirile ºi
proprietãþile, inclusiv documentele personale ale romilor au fost complet distruse de foc.
Þara dumneavoastrã dispune de un Cod Penal care nu incrimineazã infracþiunile motivate de urã
rasialã. În spaþiul de mai jos (ºi pe o foaie separatã dacã este necesar) dezvoltaþi un plan de raportare.
Unele din aspectele pe care aþi dori sã le luaþi în considerare ar fi:







Care sunt principalele probleme luate în considerare? Ce criteriu veþi folosi pentru a lua
aceastã decizie?
Care este grupul þintã al raportãrii? Cui îi adresaþi raportul?
Cum veþi lansa ºi distribui raportul?
Ce veþi recomanda? Cui?
Deoarece în perioadele încãrcate politic sunt produse multe rapoarte ce trateazã diferite
probleme, care ar putea fi motivele pentru care raportul dumneavoastrã ar ieºi în evidenþã?

______________________________________________________________________________
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Note:
1
2
3
4

Helsinki Foundation for Human Rights, Human Rights Monitoring (2002) Warsaw, Poland, p. 182.
Ibid., 182.
Adaptat dupã Defending Roma Housing Rights in Slovakia. ERRC, COHRE ºi MSF. 2004.
www.romapage.hu
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Exercitarea ºi protejarea drepturilor

Capitolul 7.

Advocacy

Cum sã îþi cunoºti drepturile ºi sã lupþi pentru ele
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Introducere
Acest capitol prezintã elementele de bazã ale strategiei de advocacy pentru drepturile romilor. Ca
activist ce vã desfãºuraþi activitatea într-un context local ce vã este familiar, probabil cã ºtiþi cel mai
bine ce este potrivit pentru organizaþia dumneavoastrã ºi ar trebui sã luaþi în seamã aceste
instrucþiuni doar în mãsura în care sunt compatibile cu scopurile organizaþiei ºi situaþia în care vã
aflaþi. Secþiunea ce urmeazã va fi dedicatã în special discuþiei privind oportunitãþile de a face
advocacy pe probleme legate de drepturile romilor, atât la nivel naþional, cât ºi internaþional. O mare
parte a acestui capitol presupune familiarizarea cu mecanismele descrise în capitolele 3 ºi 4. Înainte
sã continuaþi cu aceastã parte despre advocacy, este indicat sã recapitulaþi capitolele despre
Organizaþia Naþiunilor Unite ºi instrumentele europene regionale în domeniul drepturilor omului.
În timp ce parcurgeþi acest capitol, amintiþi-vã cã apãrarea drepturilor fundamentale începe mai întâi
acasã, iar þara de origine este locul unde veþi obþine efectele cele mai directe pentru cauza susþinutã.
ONU ºi numeroase alte organisme regionale pot condamna ºi dezavua anumite acþiuni, însã sunt
adesea limitate de stricteþea propriilor recomandãri. Dacã alegeþi totuºi calea mecanismelor de
advocacy internaþional atunci este important sã continuaþi sã faceþi presiuni asupra guvernului din
þara dumneavoastrã pentru o schimbare acasã, folosind recomandãrile ºi comentariile emise de
organismele internaþionale, drept instrumente de advocacy.
În final, dacã sunteþi o organizaþie relativ nouã, este bine sã cereþi sfatul ONG-urilor locale care au
mai multã experienþã în advocacy, în domeniul în care activaþi. Multe organizaþii sunt bucuroase sãºi împãrtãºeascã experienþa ºi sã gãseascã aliaþi cauzei lor.

Ce înseamnã advocacy pentru
drepturile omului?
Advocacy pentru drepturile omului înseamnã o serie de acþiuni strategice ºi de mobilizare îndreptate
cãtre schimbarea comportamentalã, a atitudinilor culturale, a relaþiilor ºi politicilor care afecteazã
instituþiile sociale, bazate pe documentarea ºi cercetarea amãnunþitã a unei probleme. Ca ºi
documentarea în domeniul drepturilor omului, advocacy pentru drepturile omului este o acþiune de
interes public. Nevoia pentru advocacy izvorãºte din dreptul nostru nemijlocit de ne putea exercita
drepturile fundamentale.
Advocacy reprezintã o acþiune politicã, cu toate cã adesea opereazã la nivelul politicilor informale. În
afara partidelor politice, guvernelor ºi legislaturilor, cei ce fac advocacy încearcã sã influenþeze
comunitatea politicã, sectorul privat, societatea civilã, cetãþenii ºi organizaþiile. Deoarece schimbarea
socialã nu se poate produce peste noapte prin influenþarea unuia dintre segmentele societãþii,
obiectivele strategiilor de advocacy influenþeazã adesea dezvoltarea politicilor sau reforma în
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guverne, dar ºi alte aspecte ale vieþii publice precum educaþia sau mobilizarea. Adesea, acþiunile
strategice ale celor ce fac advocacy pot încerca sã atingã câteva din aceste obiective dintr-o datã. Spre
exemplu, dacã o acþiune de advocacy are drept scop
influenþarea unei politici guvernamentale se poate lucra în
Foarte mulþi oameni nu posedã
acelaºi timp pentru creºterea nivelului de conºtientizare
cunoºtinþe adecvate despre ceea ce
publicã a unei probleme, pentru a educa, dar ºi pentru a crea
presupune accesul la drepturile
presiune publicã în jurul acelui aspect. Foarte mulþi oameni
fundamentale ale omului.
nu posedã cunoºtinþe adecvate despre ceea ce presupune
Consolidarea acestei capacitãþi prin
accesul la drepturile fundamentale ale omului. Consolidarea
educaþie este o funcþie importantã
acestei capacitãþi prin educaþie este o funcþie importantã a
a procesului de advocacy.
procesului de advocacy. Astfel activitatea de advocacy necesitã
o serie de abilitãþi politice precum capacitatea de mobilizare, organizare, comunicare, lobby,
negociere ºi planificare strategicã.
Acþiunile de advocacy pot fi direcþionate astfel încât sã influenþeze decizii politice atât la la nivel
local, naþional, cât ºi internaþional. Acest capitol se concentreazã pe elementele de bazã privind
organizarea de campanii strategice ºi prezintã acþiunile ce pot fi îndreptate spre ambele nivele.

Ce face responsabilul de advocacy
Din moment ce advocacy nu este doar o acþiune solitarã, ci mai degrabã presupune o strategie pentru
schimbarea socialã, cei ce fac advocacy se angajeazã într-o varietate de activitãþi. O persoanã implicatã
într-o acþiune de advocacy nu trebuie sã ia parte la toate activitãþile enumerate mai jos, ci sã îºi
pãstreze concentrarea pe o anumitã direcþie, unde poate fi cea mai eficientã.
Una din îndatoririle principale ale unei persoane care face advocacy este sã cerceteze, sã analizeze ºi
sã participe la sesiuni de brainstorming în legãturã cu o problemã. Aceasta trebuie sã fie la curent cu
ºtirile, politicile ºi legislaþia (la nivel local, naþional ºi internaþional) legate de problema aflatã în
atenþie. De pildã, în þara dumneavoastrã, existã acþiuni recurente discriminatorii pe baze rasiale sau
xenofobe? În anumite regiuni ale þãrii dumneavoastrã, sunt romii discriminaþi de cãtre autoritãþile
locale în ceea ce priveºte asigurarea serviciilor medicale? Ca stat aflat în procesul de aderare, a
transpus guvernul þãrii dumneavoastrã Directiva privind egalitatea raselor a UE în legislaþia
naþionalã? Aceste aspecte sunt legate de drepturile romilor ºi sunt importante în cazul strategiilor de
advocacy pentru drepturile lor. Cei ce fac advocacy dezvoltã conexiuni intre problemele locale,
luptele naþionale ºi miºcãrile internaþionale. Utilizând atât propria documentare pentru drepturile
omului, cât ºi rapoartele altora, vã puteþi þine la curent cu ceea ce se întâmplã pe plan intern ºi
internaþional în domeniul încãlcãrii drepturilor omului, dar ºi cu succesele progresive în materie de
politici publice ºi legislaþie. Cei interesaþi în influenþarea politicilor pot încerca sã schiþeze legislaþia
pe care o doresc adoptatã sau pot analiza ºi comenta pe marginea (in)eficienþei legilor în vigoare.
Atunci când deþineþi informaþii bune, pe care vã puteþi baza, oportunitãþile încep sã aparã.
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Cel ce face advocacy este …



Informat
Pregãtit




Profesionist
Auto-reflexiv




Convingãtor
Creativ




Organizat
Vigilent

Responsabilii de advocacy fac strategii ºi dezvoltã relaþii. Crearea unei strategii de advocacy include
alegerea modalitãþilor de campanie în funcþie de mandatul organizaþiei ºi de resursele disponibile,
precum ºi planificarea acþiunilor. Stabilirea unor scopuri pe termen lung ºi scurt poate ajuta în
procesul de definire a campaniei. Cei care fac advocacy trebuie sã decidã la ce uºi sã batã ºi ce acþiuni
sunt cele mai potrivite de urmat. Aspectele la care trebuie sã se gândeascã pot include:


Ce sperã aceastã campanie sã obþinã?



Care este grupul þintã?



Este scopul strategie reforma ºi crearea de noi politici?



Pentru a atinge scopul, este necesarã ºi cooptarea altor organizaþii?



Existã persoane sau grupuri care ar fi aliaþi naturali?



Care au fost rezultatele acþiunilor similare din trecut?



Care este climatul politic în prezent?



Ce combinaþie de acþiuni ar fi cea mai eficientã?

Fie cã este vorba de întâlniri cu guverne ºi OIG-uri, de conferinþe pe probleme locale sau întâlniri
cu diversele canale media, cei ce fac advocacy sunt consideraþie experþi în domeniul ºi problematica
lor. Acest fapt atrage de la sine responsabilitatea de a fi bine informat ºi sigur în acþiunile întreprinse.
Acþiunile cel mai des asociate procesului de advocacy sunt persuasiunea ºi lobby-ul. De exemplu,
experþii în advocacy pot juca un rol important, de interes public, în cadrul negocierii cu legislatorii
a elaborãrii legilor. Aceºtia contribuie la asigurarea creãrii unor legi eficiente, printr-o înþelegere
solidã a problematicii în dezbatere, prin pricepere politicã ºi cunoaºterea sistemului. Campaniile ºi
argumentele convingãtoare nu sunt rezervate doar politicienilor ºi oficialilor guvernamentali.
Responsabilii de advocacy acþioneazã, de asemenea, pentru schimbarea atitudinilor la nivelul întregii
societãþi în vederea stimulãrii schimbãrii sociale.
În sfârºit, o parte importantã a muncii dedicatã schimbãrii sociale este procesul de a educa. Experþii
în advocacy asigurã informaþii importate ºi actuale mass-mediei, factorilor de decizie ºi
comunitãþilor, contribuind la creºterea gradului de conºtientizare publicã a unor probleme. Acest
lucru se poate face printr-o campanie publicã de educaþie menitã sã împrãºtie miturile din jurul unei
probleme, prin educaþie legatã de drepturile consfinþite atât de legislaþia naþionalã, cât ºi de cea
internaþionalã sau prin aducerea în atenþia publicului a criticilor ºi recomandãrilor fãcute de
organismele internaþionale. Acþiunile de advocacy ajutã persoanele sã devinã mai informate, în
acelaºi timp oferind posibilitãþi ºi încurajând participarea cetãþenilor în afacerile publice.
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Crearea unei strategii de acþiune
pentru advocacy
Nu existã o reþetã de advocacy ce trebuie urmatã pentru crearea unei strategii de acþiune de succes.
În acest domeniu, mare parte a activitãþilor constau în încercare ºi eroare, planuri bine gândite ºi o
considerare atentã a contextului local. Când porniþi la drum, o idee bunã ar fi sã consultaþi
organizaþiile partenere din regiune pentru a vã împãrtãºi din experienþa lor de advocacy. Iatã în
continuare un scurt ghid pentru crearea unei strategii de advocacy.
Identificarea scopurilor ºi obiectivelor
Puteþi sã începeþi planul prin a vã decide dacã existã un aspect pe care doriþi sã concentraþi o întreagã
campanie sau dacã veþi întreprinde o varietate de acþiuni de advocacy exclusiv dedicate drepturilor
romilor. Fixaþi-vã scopurile campaniei, inclusiv obiectivele pe termen lung ºi pe termen scurt. Acestea
trebuie sã fie specifice, realizabile ºi realiste. Existã vreo acþiune specificã pe care doriþi sã o
întreprindeþi în sprijinul drepturilor romilor? Dacã scopul de advocacy propus este îmbunãtãþirea
accesului romilor la locuire, un obiectiv ar putea fi colaborarea cu guvernul local pentru redactarea
unei noi legislaþii legate de accesul la locuinþe publice sau sã faceþi presiuni la nivelul statului pentru
a-ºi respecta obligaþiile internaþionale. V-aþi propus sã schimbaþi o politicã sau lege specifice care
discrimineazã direct sau indirect comunitatea romilor sau are în general un impact negativ asupra
romilor? V-aþi propus sã faceþi comentarii asupra eficacitãþii legislaþiei? Înaintarea unui raport
alternativ cãtre un organism internaþional poate face acelaºi lucru.
Stabilirea grupului þintã
Cunoaºterea grupului þintã vã va ajuta sã vã formulaþi mesajul, aºa încât sã atrageþi maximum de
atenþie. Vã puteþi direcþiona cãtre:1
Exemple de þinte
Guverne

Oficiali locali, actori publici, politicieni, instituþii publice,
organizaþii internaþionale.

Societatea civilã

ONG-uri, organizaþii locale, oricine participã la discursul public.

Sectorul privat

Afaceri, corporaþii multinaþionale, asociaþii profesionale.

Persoane

Comunitãþi, publicul general, canalele media ºi facilitatorii.

Acestea sunt sectoarele majore asupra cãrora trebuie acþionat pentru ca o schimbare realã sã poatã fi
posibilã. Deºi o singurã organizaþie nu va putea în mod necesar sã acþioneze asupra tuturor acestor
sectoare dintr-o datã, scopurile de advocacy pe termen scurt pot începe prin a fi îndreptate cãtre unul
sau douã din aceste sectoare pentru ca apoi sã se deplaseze cãtre altele, pe mãsurã ce obiectivele sunt
atinse. Spre exemplu, se poate începe cu reforma politicii locale privind segregarea în ºcoli urmatã
de obiectivul de a schimba atitudinile comunitãþii faþã de sistemul educaþional integrat pentru copii
romi ºi neromi.
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Dacã þintiþi reforma politicã, de ce este problema avutã în vedere importantã pentru legislatori? Cum
se raporteazã ea faþã de interesul public? De ce trebuie sã fie mass media interesatã de acþiunea
dumneavoastrã? Care ar fi cele mai probabile alianþe în care veþi intra ca parteneri? De asemenea,
este important sã cunoaºteþi cine nu se numãrã printre aliaþii dumneavoastrã - aflaþi cine va fi cel
mai puternic oponent. Aceasta vã va ajuta sã înþelegeþi care sunt punctele tari ºi cele slabe ale poziþiei
avute, pentru a vã pregãti sã respingeþi argumentele contra.
Dezvoltarea mesajului ºi generarea strategiilor de acþiune
Dezvoltaþi-vã mesajul: sã fie clar, simplu ºi bine gândit. Fiþi direct în legãturã cu scopul avut ºi de ce
este el important. Dezvoltaþi puncte de sprijin pentru argumentul dumneavoastrã, având în minte
grupul þintã. În cazul în care criticaþi o lege sau o politicã, este bine sã menþionaþi recomandãrile
dumneavoastrã pentru îmbunãtãþire sau schimbare.
Stabiliþi prin brainstorming cele mai bune cãi pentru promovarea efectivã ºi de succes a mesajului.
Veniþi cu cât mai multe idei posibile însã selectaþi numai “crema cremelor”. Selectaþi cele mai bune
strategii în funcþie de punctele tari, contextul local, resursele ºi oportunitãþile disponibile. Nu uitaþi
cã planificarea campaniei reprezintã o componentã esenþialã, mai ales în timpul alegerilor,
adoptãrilor de politici, evenimentelor internaþionale ºi aniversãrilor. Asiguraþi-vã de asemenea cã
luaþi în calcul riscurile ºi posibilele obstacole pe care le-aþi putea întâmpina ºi felul în care le veþi
preveni ºi depãºi.
Implementarea planului de acþiune
Mergeþi direct la minister, la departamentul sau instituþia localã în cauzã. Programaþi-vã întâlniri cu
politicieni ºi/sau funcþionari. Întâlniþi-vã ºi formaþi coaliþii cu alte organizaþii care au un mandat
similar sau asemãnãtor. Redactaþi versiuni ale proiectului de lege, care doriþi sã fie adoptat ca lege.
Iniþiaþi o campanie de scrisori. Implementaþi-vã planul cu încredere ºi perseverenþã. Fiþi pregãtiþi
pentru greutãþile de pe parcurs ºi adaptaþi-vã dacã este nevoie la circumstanþele care apar. Nu vã sfiiþi
sã cereþi sfatul altor ONG-uri, persoane din lumea academicã, profesioniºti etc. Adesea pãrerile din
afarã pot oferi o perspectivã bazatã pe experienþã ºi pot stabili relaþii de respect reciproc.
Evaluarea rezultatelor ºi acþiunilor
La final, concepeþi o modalitate de a determina impactul campaniei sau acþiunii dumneavoastrã ºi
analizaþi rezultatele alegerilor fãcute. Deºi adesea trecutã cu vederea, evaluarea reprezintã un element
important în cadrul unei campanii, esenþial pentru sporirea succesului acþiunilor viitoare. Aþi
adoptat strategia potrivitã? A fost eficientã influenþarea grupului þintã? Aþi atins scopurile pe care vi
le-aþi propus? Ce aspecte s-au dovedit lipsite de succes ºi cum au fost acestea abordate în timpul
campaniei sau acþiunii? Evaluaþi atât rezultatele cât ºi metodele alese pentru realizarea acestora. Nu
uitaþi sã analizaþi materialele pe care le-aþi folosit ºi acþiunile întreprinse. Alte întrebãri importante
ce ar putea fi puse ar fi:



S-a înregistrat vreun progres în sectorul vizat?
Au devenit factorii de decizie mai rãspunzãtori?
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În ce mãsurã au fost angajaþi cetãþenii sau stimulatã dezbaterea ºi participarea?
Au fost resursele bine folosite?

Networking ºi construirea de coaliþii
Cum am menþionat mai devreme, cunoaºterea principalilor actori din domeniul dumneavoastrã,
reprezintã un pas important. La fel de importantã este însã construirea de relaþii profesionale cu
actorii influenþi. Procesul de networking presupune dezvoltarea de alianþe împreunã cu alte ONGuri, miºcãri locale, simpatizanþi politici, lideri, experþi ºi persoane din lumea academicã, care
contribuie la miºcarea pe care o sprijiniþi ºi vã consolideazã activitatea. Organizarea sau participarea
la conferinþe, dezbateri sau ateliere de lucru oferã astfel de oportunitãþi, dar ºi ºansa de educa ºi face
strategii legate de aspecte relevante.
Coaliþiile vã pot ajuta sã demonstraþi cã beneficiaþi de sprijinul unui numãr mare de simpatizanþi.
Aceastã afiºare a tãriei politice ºi a sprijinului de care se bucurã problema dumneavoastrã vã poate
ajuta în vederea obþinerii unui sprijin adiþional din partea actorilor politici. Mult mai important,
poate, construirea de coaliþii contribuie la garanþia cã mesajele drepturilor omului nu se aflã în
conflict, ci se armonizeazã reciproc. Totuºi construirea de coaliþii implicã atât avantaje, cât ºi
dezavantaje. Pe de o parte puteþi beneficia de împãrþirea resurselor ºi a expertizei, ceea ce poate
conduce la sporirea sferei dumneavoastrã de acþiune ºi influenþã. Pe de altã parte, coaliþiile pot face
procesul de luare a deciziilor destul de dificil ºi ineficient ºi, de asemenea, pot conduce la diluarea
mesajului pe care doriþi sã îl transmiteþi. Uneori, coaliþiile pot compromite independenþa unei
organizaþii. Urmãtoarea activitate se referã la avantajele ºi dezavantajele formãrii de coaliþii.

Exercitarea ºi protejarea drepturilor:
construirea de coaliþii

Consideraþi urmãtoarea situaþie:
În þara dumneavoastrã speranþa de viaþã a majoritãþii populaþiei ºi a minoritãþilor restrânse este
foarte mare, în timp ce rata natalitãþii este foarte scãzutã. Totuºi, în rândul populaþiei rome (care
reprezintã aproximativ 5% din populaþie) speranþa de viaþã este în declin, în timp ce rata natalitãþii
este foarte ridicatã. Recent, organizaþiile internaþionale au atenþionat þara dumneavoastrã în legãturã
cu rata mortalitãþii infantile crescute.
Romii din aceastã regiune trãiesc în aºezãri izolate, lipsiþi de orice infrastructurã ºi suferã de lipsa
locurilor de muncã. Organizaþiile internaþionale au preluat afirmaþii potrivit cãrora romilor li se
refuzã tratamentul medical ºi au documentat situaþii în care rezidenþii romi din aºezãrile segregate
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nu au putut avea acces la transport ºi la telefon pentru a beneficia de tratament în caz de urgenþã.
În plus, familii de romi au afirmat cã unele maternitãþi folosesc saloane separate pentru pacienþii ºi
nou nãscuþii romi ºi neromi.
Organizaþia în care activaþi a decis sã intreprindã un proiect de advocacy ambiþios în ceea ce priveºte
accesul romilor din þara dumneavostrã la drepturi economice ºi sociale. Proiectul va presupune,
printre altele, advocacy pentru implementarea standardelor internaþionale privind eliminarea
discriminãrii, acces la locuire, servcii medicale ºi educaþie.
Ce tip de organizaþie aþi cãuta pentru formarea unei coaliþii pentru acest proiect?
Care sunt avantajele formãrii unei coaliþii în cazul acestui proiect?
Care sunt dezavantajele?





Avantajele formãrii unei coaliþii

Dezavantajele formãrii unei coaliþii





















Acþiuni de advocacy ºi tehnici de campanie
Existã multe cãi de a vã face mesajul auzit ºi de a vã atinge obiectivul. Alegeþi întotdeauna acþiunile
care se potrivesc cel mai bine necesitãþilor ºi contextului local. Campaniile ºi strategiile de advocacy
sunt alcãtuite frecvent din acþiuni numeroase ºi diferite, astfel cã veþi dori sã luaþi în calcul mai multe
cãi. În continuare sunt prezentate câteva exemple de acþiuni de advocacy.
Luãri de poziþie
Prezentate în capitolul precedent drept un instrument important de raportare, luãrile de poziþie pot
reprezenta un instrument eficient de advocacy. Ele pot fi un mijloc de educare în legãturã cu
încãlcãrile drepturilor, þintind punctele slabe ale politicilor sau legislaþiei ºi militând pentru
schimbare. Dacã vã confruntaþi cu un caz de încãlcare a drepturilor omului care necesitã acþiune
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imediatã din partea unui oficial, trimiþând o copie a luãrii de poziþie cãtre acea persoanã cu funcþie
publicã sau cãtre un superior ºi mass-mediei se pot face presiuni ºi da vizibilitate cazului. Implicarea
mass-mediei reprezintã în general o decizie strategicã, ce poate fi lipsitã de utilitate dacã încercaþi mai
întâi sã vã creaþi o bunã relaþie cu o persoanã oficialã.
Scrisori deschise. Acest tip de scrisoare este redactat adesea de o organizaþie sau coaliþie ºi poate fi
publicatã într-un ziar sau revistã, adesea în cadrul secþiunii opinie/editorial. La fel ca ºi luãrile de
poziþie, o scrisoare deschisã se doreºte mai mult un instrument de informare/educare a publicului.
În cazul unei luãri de poziþie, mass-media poate menþiona pãrþi din conþinutul acesteia sau o poate
folosi ca informaþie pentru un reportaj, în timp ce scrisorile deschise sunt tipãrite integral. Aceastã
acþiune este utilã pentru expunerea unor probleme generale ºi sensibile politic ºi pentru a creºte
gradul de conºtientizare publicã.
Campanii de scriere de scrisori. Când sunt bine planificate ºi bine implementate, campaniile de
scriere de scrisori pot reprezenta un puternic instrument de advocacy. Deoarece, alãturi de calitate,
volumul este un factor important, aceastã tehnicã are cei mai mulþi sorþi de izbândã dacã aveþi o
bazã de sprijin puternicã sau lucraþi într-o coaliþie. Scrisorile pot fi destinate autoritãþilor locale,
oficialilor guvernamentali, redactorilor de ºtiri, ambasadelor ºi organizaþiilor internaþionale. Puteþi
ruga diverse persoane sã compunã propriile scrisori în care sã îºi prezinte preocuparea pentru
problema ºi acþiunea pe care doresc ca destinatarul sã o abordeze sau puteþi propune participanþilor
sã foloseascã o scrisoare standard. Acest tip de acþiune are atât avantaje, cât ºi dezavantaje. De
exemplu, un avantaj al campaniei de redactat scrisori ar fi cã ea reprezintã o o bunã demonstraþie a
conºtientizãrii ºi preocupãrii pentru aspectul de care vã ocupaþi. Totuºi þinta scrisorilor
dumneavoastrã poate folosi scrisori de rãspuns standard, ceea ce poate fi descurajator. Un bun
exemplu de organizaþie care ºi-a construit un nume fãcând campanii prin scriere de scrisori este
Amnesty International. Amnesty a utilizat constant aceastã tehnicã ca parte a campaniilor de
advocacy, cu mari succese de-a lungul anilor.
O campanie a Amnesty International – INDONEZIA:
Activista pentru drepturile muncitorilor Dita Indah Sari a fost eliberatã
Dita Indah Sari, lider al Centrului Indonezian al Luptei pentru Muncã a fost arestatã în
iulie 1996 când avea 22 de ani, în momentul în care lua parte la o demonstraþie paºnicã
pentru mãrirea venitului minim naþional. Dupã un proces nedrept, a fost maltratatã ºi
condamnatã la 5 ani de închisoare, fiind eliberatã cu doi ani mai devreme în iulie 1999.
Numeroºi membri ai Amnesty au trimis cãrþi poºtale ºi scrisori în sprijinul ei, ca parte
a unei importante campanii susþinutã internaþional, pentru eliberarea ei, care fãrã
îndoialã a jucat un rol major în rezultatul pozitiv.
http://www.amnesty.ca/about/good_news_stories
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Sugestii pentru scrierea scrisorilor eficiente
 Fiþi politicoºi. Aceastã regulã este esenþialã ºi invariabilã. Scopul este ca acþiunea de
advocacy sã reuºeascã, nu sã vã eliberaþi propriile sentimente. Guvernele tind sã nu
rãspundã scrisorilor abuzive sau acuzatoare (oricât de bine meritate ar fi ele).
 Explicaþi cine sunteþi ºi ce faceþi. Aceasta indicã sinceritatea scrisorii, iar dacã faceþi
parte dintr-o coaliþie arãtaþi cã existã persoane din diverse grupuri care urmãresc
evenimentele privind drepturile romilor.
 Scrieþi întotdeauna scrisorile de la premisa cã guvernul în cauzã este deschis raþiunii ºi
dialogului.
 Poate fi util, acolo unde este posibil, sã accentuaþi reputaþia þãrii pentru moderaþie ºi
dreptate, sã arãtaþi respect pentru constituþie ºi procedurile juridice ºi sã demonstraþi
înþelegerea dificultãþilor prezente. Aceasta va crea contextul pentru prezentarea
modalitãþilor în care situaþia drepturilor omului poate fi îmbunãtãþitã.
 Nu utilizaþi jargonul politic. Este de asemenea o tacticã proastã sã daþi impresia cã
scrieþi pentru cã sunteþi ideologic sau politic împotriva guvernului în cauzã. Este mult
mai eficient sã accentuaþi cã preocuparea pentru drepturile omului nu este motivatã
politic în nici un fel, ci cã se bazeazã pe principiile fundamentale ale legislaþiei
internaþionale.
 Pledaþi-vã cauza prezentând problema în discuþie, inclusiv cauzele de bazã, dacã sunt
cunoscute, menþionaþi pe scurt aspectele specifice dacã este posibil, apoi formulaþi
cererea de acþiune sau recomandarea.
Adaptat din http://www.amnesty.org/campaign/letter-guide.html

Petiþii de sprijin: Alcãtuirea unei petiþii este o modalitate uºoarã ºi fãrã mari cheltuieli de a
demonstra sprijinul de care se bucurã cauza dumneavoastrã ºi în aceleaºi timp de a informa
populaþia în legãturã cu problemele drepturilor omului. Când colectaþi semnãturi, asiguraþi-vã cã
aveþi la îndemânã scrisoarea de campanie. Scrisoarea trebuie bine realizatã, tipãritã pe hârtie cu
antetul organizaþiei ºi sã arate la fel ca scrisoarea ce va fi trimisã dupã strângerea semnãturilor. Este
de asemenea util sã aveþi cu dumneavoastrã broºuri, pamflete ºi rapoarte pentru a le distribui celor
ce doresc mai multe informaþii legate de problema în cauzã.
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Lobby. Ori de câte ori este posibil, întâlniþi-vã cu liderii ºi personalitãþile politice care pot influenþa
cauza. Guvernele au puterea de a aduce schimbãri majore în politicile publice ºi legislaþie. Dacã nu
este posibil sã vã întâlniþi direct cu un politician important, întâlniþi-vã cu un membru de bazã al
staff-ului sãu. Învãþaþi cum funcþioneazã sistemul, atât formal, cât ºi în ceea ce priveºte politicile
interne ºi activitatea “din spatele scenei”. Construirea de relaþii în aceastã sferã va da credibilitate
organizaþiei ºi cauzei dumneavoastrã.
Înaintea unei întâlniri de lobby, asiguraþi-vã cã v-aþi fãcut temele. Aflaþi cât de mult posibil despre
persoana pe care o abordaþi: Care este poziþia lui sau ei despre problema dumneavoastrã? ªi-a mai
manifestat cumva în trecut simpatia faþã de cauzã? Este important sã arãtaþi de ce problema pentru
care militaþi este importantã pentru guvern.
Fiþi pe deplin pregãtiþi ºi hotãrâþi sã cereþi ceea ce vreþi (propuneri legislative, sprijin public, etc.),
exprimaþi-vã clar aºteptãrile ºi oferiþi informaþii celor care doresc. Dacã este posibil, identificaþi
etapele specifice ce trebuie întreprinse de guvern în vederea unei schimbãri pozitive, fãcând referire
la politici specifice. Folosiþi informaþii (în special fapte solide ºi statistici), pe care le-aþi colectat în
timpul cercetãrii ºi documentãrii pentru drepturile omului, dar ºi cazuri ºi mãrturii personale
puternice. Faceþi conexiuni cu standardele internaþionale ale drepturilor omului. Fiþi profesionist,
organizat, convingãtor ºi oferiþi recomandãri. Întotdeauna continuaþi cu o scrisoare de mulþumire,
reiterând orice acorduri sau promisiuni fãcute în timpul întâlnirii.
Forumuri educaþionale ºi ateliere de lucru: Aceste evenimente pot lua diferite forme, însã cu toate
oferã un spaþiu pentru educare, informare discuþie ºi construire de relaþii. Cel mai important factor
în cazul acestor evenimente este audienþa. Forumurile educaþionale pot încerca sã atragã publicul
larg, alþi activiºti, politicieni, poliþia, avocaþi, judecãtori sau membri ai altor profesiuni. Atelierele de
lucru pot oferi oportunitatea nu doar de a conºtientiza ci ºi de a îi educa pe cei prezenþi prin
pregãtire în drepturile omului ºi dezvoltarea conºtientizãrii legate de problematica drepturilor
romilor.

Colaborarea cu presa
Colaborarea cu mass-media (presã scrisã, radio, televiziune sau Internet) poate fi in instrument
deosebit de util, la fel cum poate fi ºi în detrimentul acþiunilor de advocacy pentru drepturile
omului. Ca ºi celelalte acþiuni prezentate mai sus, aceastã activitate prezintã avantaje ºi dezavantaje
ce trebuie întotdeauna luate în considerare ºi incluse în strategia dumneavoastrã de advocacy. Mai
jos se aflã principalele puncte pro ºi contra legate de activitatea cu media.
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Avantajele colaborãrii cu presa

Dezavantajele colaborãrii cu presa



are o contribuþie majorã în formarea
atitudinilor ºi opiniei publice



poate implica afilieri politice sau tendinþe
ideologice



audienþa extinsã creeazã conºtiinþa
necesarã generãrii acþiunii



poate simplifica prea mult problemele sau
perpetua stereotipuri



bun instrument pentru vizibilitatea
cazurilor de încãlcãri ale drepturilor
omului ºi mustrarea guvernului.



este preocupatã în principal de vânzãriceea ce duce la o deformare a informaþiei
prezentate ºi a felului în care este
prezentatã



poate influenþa politicile publice



poate fi în cãutare de senzaþional

Atunci când lucraþi cu mass-media identificaþi-vã grupul þintã
ºi folosiþi cel mai potrivit mijloc. Lucrurile ce trebuie luate în
considerare includ: alegerea tipului de presã, tirajul/impactul
ºi atitudinea mijlocului ales în legãturã cu problema
dumneavoastrã. Fiþi atenþi la planificarea momentului unui
anunþ sau lansare. Evenimente precum alegerile, aniversãrile ºi
dezbaterile legislative pot face aspectul de care vã ocupaþi mult
mai important în ochii editorilor.

Atunci când lucraþi cu mass-media
identificaþi-vã grupul þintã ºi
folosiþi cel mai potrivit mijloc

Este bine sã însãrcinaþi responsabilitatea activitãþii cu media unei persoane din cadrul organizaþiei
dumneavoastrã. Aceasta trebuie sã fie bine informatã/versatã, demnã de încredere, sã fie capabilã sã
ofere materiale ºi informaþii dacã i se cer, sã fie sigurã pe sine atunci când face afirmaþii în numele
organizaþiei. Alcãtuirea unei liste de contacte media ºi construirea unei bune relaþii cu editorii ºi
jurnaliºtii vã poate ajuta la crearea unei imagini media puternice, a unei organizaþii analitice ºi de
încredere.
Fata regelui
La sfârºitul lui septembrie 2003, presa internaþionalã a relatat pe larg povestea unui caz
de încãlcare a drepturilor omului într-o comunitate de romi din România. Evenimentul,
care a generat un grad neaºteptat de atenþie, se referea la o fatã romã mai micã de 16 ani
care a fugit din biserica unde tatãl sãu, un auto-declarat rege al romilor, o cãsãtorea cu
un mire de 15 ani. Deºi în mod evident înspãimântatã, fata a fost în cele din urmã
convinsã sã se întoarcã la ceremonie ºi sã continue cãsãtoria. Mariajul a devenit rapid
un eveniment media internaþional. CNN, BBC ºi câteva alte canale media importante
au transmis ºtirea. Parþial ca urmare a atenþiei din partea mediei internaþionale,
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autoritãþile române au intervenit ºi au separat cuplul, fapt pentru care ERRC ºi multe
alte organizaþii de drepturile omului au lãudat guvernul român.
În zilele urmãtoare, au avut loc numeroase dezbateri despre drepturile omului ºi
importanþa diferenþelor culturale. În România, vârsta minimã legalã pentru cãsãtorie
este de 16 ani, însã practica cãsãtoriei timpurii este obiºnuitã în unele comunitãþi de
romi.
Deºi ºi-au exprimat îngrijorarea pentru starea copilului implicat, o serie de activiºti
pentru drepturile romilor au fost de asemenea sceptici faþã de disponibilitatea mediei
internaþionale de a prezenta o poveste senzaþionalã de încãlcare a drepturilor omului, în
timp ce multe violãri grave ale drepturilor omului trãite de romi în fiecare zi, cum ar fi
evacuarea forþatã ºi arbitrarã sau exemplele de brutalitate din partea poliþiei sunt
ignorate. Dezbaterea privind rolul presei în reliefarea abuzurilor drepturilor omului
(ajutând astfel la rezolvarea lor) ºi raportarea selectivã a anumitor tipuri de abuzuri ale
drepturilor omului, în defavoarea altora, continuã.
În fine, planificarea unei conferinþe de presã poate reprezenta un bun mijloc de a anunþa lansarea
unei campanii sau a unui eveniment major, cum ar fi un succes deosebit intr-un proces juridic.
Conferinþa de presã este un mijloc bun de a vã dezvolta relaþiile cu presa, însã trebuie folosit doar
atunci când aspectul prezentat meritã cu adevãrat atenþia, altfel un simplu comunicat de presã e
suficient. Ca în orice activitate media, fiþi profesionist, creativ ºi analitic, dar în aceleaºi timp concis.
Oferiþi informaþie contextualã ºi fiþi pregãtit sã rãspundeþi la întrebãri dupã o scurtã prezentarea a
evenimentului sau anunþului.

Instrumente pentru crearea unei
strategii de advocacy
Ar fi bine sã aveþi întotdeauna la îndemânã materiale care pot fi folosite pentru advocacy. Aceste
materiale pot fi distribuite în timpul acþiunilor de advocacy pentru ca oamenii sã aibã o referinþã
pentru reflecþii ulterioare. În afarã de informaþia relevantã pentru advocacy, aceste materiale ar trebui
sã includã numele organizaþiei dumneavoatrã ºi datele de contact, o scurtã descriere a misiunii ºi
data publicãrii.
Pliante: Realizarea de pliante sau broºuri, distribuite în timpul campniei de advocacy, constituie un
mijloc simplu de ilustrare clarã a argumentului. În momentul în care dispuneþi de un mesaj
cuprinzãtor, cu argumente solide, dar ºi de recomandãri pentru schimbare, pliantul este cel mai bun
mijloc sã vã faceþi cunoscute cele mai puternice ºi mai convingãtoare puncte. Cei care îl primesc, vor
deþine un document accesibil pentru reflecþie ºi referinþã ulterioare.
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Rapoarte: Aceste resurse, dezvoltate prin
cercetare ºi alte acþiuni, pot fi utilizate ca
instrumente de advocacy pentru proiecte
viitoare. Aceastã categorie include rapoarte
alternative, ce vor fi discutate mai târziu în
acest capitol, dar ºi diferitele mecanisme de
raportare care au fost discutate în capitolul 6.

Pliante cu întrebãri frecvente: Un alt mijloc de educare ºi de propagare a mesajului, uºor de
distribuit, îl reprezintã crearea de materiale informative cu rãspunsuri la cele mai frecvente întrebãri
în domeniu. Este un mijloc deosebit de prezentare a mesajului, dar ºi a problemelor cu care vã
confruntaþi. Elaboraþi o listã de întrebãri ce apar în mod frecvent în acþiunile educative ºi de lobby
îndreptate cãtre cei mai puþin familiari cu problema dumneavoastrã. Acestea sunt întrebãri ce vor
informa ºi prezenta principalele argumente ale scopului dumneavoastrã. Oferiþi apoi rãspunsuri
concise dupã fiecare întrebare. Un material de informare similar, folosit adesea este formula ”mituri
ºi fapte”. Aceastã formulã poate fi folositã pentru a îndepãrta concepþiile greºite în legãturã cu
aspectul în cauzã.
Comunicate de presã: Cum am menþionat în capitolul 6, este bine sã creaþi un model de bazã pentru
comunicatele de presã, pentru a-l avea la îndemânã când este nevoie. O serie de informaþii de bazã
vor fi prezente în toate comunicatele, cum ar fi prezentarea organizaþiei ºi informaþiile de contact
pentru reprezentanþii media. Majoritatea detaliilor depind însã de subiectul comunicatului. Încercaþi
sã oferiþi formulãri memorabile sau citate pentru comentarea evenimentului în cauzã, care sã poatã
fi preluate cu uºurinþã într-un articol.
Web site: Dacã vã permiteþi, construirea unui web site poate fi un instrument extraordinar de
advocacy. Este un punct de referinþã util pentru a împãrtãºi unei largi audienþe cercetãrile ºi mesajele
dumneavoastrã. Oricare din instrumentele de advocacy menþionate mai sus, pot fi incluse pe web site
la fel cum pot fi incluse transcrierile interviurilor din presã sau alte tipuri de expuneri de care au
beneficiat problemele de care vã ocupaþi.
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Exercitarea ºi protejarea drepturilor:
Advocacy acasã

1. Enumeraþi câteva din aspectele ce þin de drepturile romilor ce ar putea fi abordate prin advocacy.

2. Precizaþi câteva dintre activitãþile de advocacy din regiunea dumneavoastrã.

3. Ce fel de schimbãri aþi dori sã vedeþi la nivel naþional?

4. Cum pot activitãþile de advocacy sã contribuie la schimbare în chestiuni privind drepturile
romilor din þara dumneavoastrã?

Advocacy la nivel naþional

Advocacy înseamnã influenþarea ºi
stimularea schimbãrii în sistem ºi
în întreaga societate. Este aºadar
esenþial sã cunoaºteþi ºi sã
înþelegeþi felul în care funcþioneazã
guvernul ºi sistemul legislativ al
þãrii dumneavoastrã
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Advocacy înseamnã influenþarea ºi stimularea schimbãrii în
sistem ºi în întreaga societate. Este aºadar esenþial sã
cunoaºteþi ºi sã înþelegeþi felul în care funcþioneazã guvernul
ºi sistemul legislativ al þãrii dumneavoastrã, la nivel local,
judeþean, regional ºi naþional. Aceasta presupune cunoaºterea
activitãþii oficiale, dar ºi nuanþele cele mai subtile, precum ºi
motivaþiile politice, toate necesitând o investigare a
instituþiilor, construirea de contacte în rândul politicienilor ºi
birocraþilor. Ar trebui sã aflaþi dacã în þara dumneavoastrã
existã reguli sau reglementãri de lobby.
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Ar trebui de asemenea sã cunoaºteþi cum sunt fãcute legile. Existã un proces de consultare publicã?
Cum poate organizaþia sau coaliþia dumneavoastrã avea un rol influent sau consultativ? Ce
departamente sau ministere afecteazã tematica sau legislaþia pentru care lucraþi? Care sunt politicienii
cu cele mai mari simpatii pentru cauza dumneavoastrã? O datã ce v-aþi familiarizat cu sistemul ºi cu
cei mai importanþi actori, este mult mai uºor sã vã construiþi strategia.

La nivel internaþional
Încã o datã, este nevoie de o înþelegere solidã a instituþiilor prezentate în capitolele 3 ºi 4 pentru a
putea desfãºura funcþiile de advocacy internaþional descrise în aceastã secþiune.
De asemenea, nu uitaþi cã dacã alegeþi sã acþionaþi pe plan internaþional, trebuie sã vã asiguraþi cã
veþi face cunoscute rezultatele acasã. Este important sã aduceþi comentariile, criticile ºi recomandãrile
comitetelor ºi ale celorlalte organisme în atenþia publicului de acasã. Folosiþi aceste informaþii pentru
campaniile naþionale media ºi de lobby ºi prezentaþi presei
internaþionale încãlcãrile acordurilor internaþionale de cãtre
nu uitaþi cã dacã alegeþi sã
þara voastrã. Concluziile ºi comentariile organismelor
acþionaþi pe plan internaþional,
internaþionale pot ajuta la conturarea profilului aspectelor pe
trebuie sã vã asiguraþi cã veþi face
care le abordaþi ºi pot fi folosite pentru a întãri respectarea
cunoscute rezultatele acasã
obligaþiilor internaþionale. Statele preocupate de reputaþia lor
internaþionalã vor reacþiona.
Stabiliþi care sunt interesele statului dumneavoastrã. Este prestigiul internaþional pus la mare preþ?
Cât de semnificativ este factorul presiunii publice din interiorul sau din afara statului? Planificarea
reprezintã de asemenea un considerent major în acest caz. De exemplu, în statele candidate la
integrare în Uniunea Europeanã s-au prefigurat o serie de oportunitãþi pentru prezentarea
problemelor romilor, ca urmare a faptului cã problemele legate de drepturile omului au trebuit sã
fie abordate.
La debutul unei campanii internaþionale de advocacy, sunt câteva lucruri ce trebuie luate în considerare.
Hotãrâþi-vã ce organism veþi dori sã abordaþi. De asemenea, întrebaþi-vã care sunt obiectivele campaniei
respective de advocacy? Care este istoria organismului în materie de probleme legate de romi? Urmeazã
þara dumneavoastrã sã fie analizatã de cãtre vreo organizaþie? Iatã în continuare o prezentare generalã a
posibilitãþilor de advocacy la nivelul ONU ºi la nivel regional european.

Organizaþia Naþiunilor Unite
Organizaþia Naþiunilor Unite este o instituþie complexã, care oferã mai multe cãi de acþiune, aºa
încât este crucial sã alegeþi pe cea mai potrivitã pentru organizaþia dumneavoastrã. Oportunitãþile
pentru ONG-uri sunt în principal împãrþite între proceduri de raportare ºi reclamare. Aceastã
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secþiune se va concentra pe funcþiile de raportare, în timp ce capitolul urmãtor despre litigii, va
discuta problema procedurilor de reclamare.
Mecanisme convenþionale
Aºa cum am prezentat în capitolul 3, organismele convenþionale (bazate pe tratate) sunt comitete de
experþi independenþi care monitorizeazã implementarea prevederilor tratatelor în ceea ce priveºte
drepturile omului. Aceste organisme analizeazã ºi comenteazã pe baza rapoartelor trimise regulat de
cãtre state, oferã interpretãri ale articolelor ºi pot examina reclamaþii/plângeri induviduale, dacã acest
lucru este stipulat în tratat. Pentru un sumar al mecanismelor convenþionale internaþionale ºi a
funcþiilor lor, puteþi recapitula schema de la sfârºitul capitolului patru.
Cãutaþi sã aflaþi ce tratate au fost ratificate de statul dumneavoastrã, deoarece organismele
convenþionale raporteazã doar despre statele care au ratificat convenþia/tratatul în cauzã. Dacã þara
dumneavoastrã nu este parte a unui tratat, comitetul nu are jurisdicþie asupra statului ºi nu va face
analize. Puteþi sã verificaþi ce tratate au fost ratificate de cãtre statul dumneavoastrã accesând site-ul
ONU la http://www.unhchr.ch/html/menu2/convmech.htm.
Obiectivul rapoartelor de þarã este sã mãsoare ºi sã stabileascã maniera în care statul se conformeazã
unui tratat, respectând astfel legislaþia internaþionalã. Statele sunt analizate în general la fiecare 4 sau
5 ani. Puteþi verifica dacã statul dumneavoastrã urmeazã sã fie evaluat de cãtre un comitet la
http://www.unhchr.ch/hrostr.htm.
În timpul evaluãrii, responsabilitatea statului este sã realizeze un raport, un fel de auto-evaluare, în
care sã arate felul în care se conformeazã tratatului. Comitetul analizeazã, interpeleazã reprezentanþii
statului ºi produce comentarii bazate pe datele legate de îndeplinirea tratatului. ONG-urile pot
trimite ceea ce se numeºte raport alternativ (shadow report) cãtre comitetul în cauzã, fie detaliind o
anumitã problemã, fie prezentând modalitãþi de încãlcare a drepturilor omului, incompatibile cu
prevederile tratatului. Înaintarea de rapoarte alternative ajutã organismul internaþional sã ajungã la
concluzii clare, sã ridice probleme, sã facã recomandãri, etc.
Sugestii pentru crearea unui raport alternativ
Un raport alternativ poate fi un raport detaliat sau o scrisoare mai scurtã însã trebuie:
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Sã fie adresat comitetului în cauzã;
Dacã este posibil, sã fie trimis în limba de lucru a comitetului;
Sã prezinte organizaþia care înainteazã raportul, oferind date de contact;
Sã asigure un scurt context al situaþiei politice, sociale ºi economice a statului;
Sã rezume situaþia minoritãþii rome;
Sã stabileascã moduri de încãlcare;
Sã dea exemple specifice ºi detaliate de încãlcare a drepturilor omului;
Sã furnizeze orice documentaþie de sprijin disponibilã, cum ar fi statistici, incluzând dacã este
posibil metoda de colectare;
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Sã includã întrebãri pe care comitetul le poate pune reprezentanþilor statului;

Sã furnizeze recomandãri pentru îmbunãtãþirea condiþiilor sau prevenirea încãlcãrii
drepturilor omului;

Sã utilizeze comentariile antecedente ale comitetului ca un instrument de mãsurã al eforturilor
statului de a respecta obligaþiile internaþionale.
Ca în toate raportãrile, când trimiteþi rapoarte alternative cãtre ONU este important sã fiþi obiectivi.
Abþineþi-vã de la limbajul senzaþional sau emoþional. Încercaþi sã vã construiþi raportul în jurul
prevederilor tratatului. Dacã este posibil, încercaþi sã face comentarii specifice asupra raportului
statului, care ar trebui sã fie disponibil cu 4-6 sãptãmâni înainte de analizã.


Acþiuni de advocacy posibile prin rapoartele alternative


Stabiliþi când va fi luat în considerare un raport de þarã – folosiþi internetul sau
contactaþi secretariatul organismului în cauzã;



Trimiteþi cãtre organism informaþii corecte ºi detaliate;



Anunþaþi raportul guvernului împreunã cu raportul însoþitor pe care l-aþi produs;



Trimiteþi sugestii pentru întrebãri puse de comitet statului dumneavoastrã;



Daþi publicitãþii concluziile ºi recomandãrile fãcute de comitet;



Folosiþi recomandãrile comitetului pentru a forþa schimbarea acasã.

Mecanisme Extra-convenþionale
În capitolul trei au fost descrise atribuþiunile Comisiei pentru Drepturile Omului, care reprezintã
nucleul mecanismelor extra-convenþionale ale ONU în domeniul drepturilor omului.
Printre funcþiile avute, Comisia numeºte raportori speciali. Aceºtia sunt experþi independenþi în
domeniul drepturilor omului ºi raporteazã anual Comisiei rezultatele cercetãrilor lor. Raportorii
comunicã cu guvernele ºi desfãºoarã, când este posibil, monitorizãri (dacã este obþinutã permisiunea
þãrii în cauzã). Monitorizarea este întreprinsã fie tematic, fie pentru o þarã unde se produc încãlcãri
ale drepturilor omului. ONG-urile pot comunica despre problemele identificate direct cu un
raportor prin stabilirea unei întâlniri cu ajutorul Biroului Înaltului Comisar din Geneva. Cererile
fãcute raportorului presupun comunicarea cu guvernul pentru obþinerea de informaþi sau
întreprinderea de acþiuni în legãturã cu un abuz al drepturilor omului.
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O serie de raportori speciali Importanþi, în funcþie de tematicã


Raportorul special pentru formele contemporane de rasism, discriminare rasialã,
xenofobie ºi intoleranþã



Raportorul special pentru respectarea drepturilor fundamentale în cazul
migranþilor



Raportorul special pentru dreptul la educaþie



Raportorul special pentru dreptul la locuinþã corespunzãtoare ca parte a dreptului
la un standard de viaþã corespunzãtor



Raportorul special pentru independenþa judecãtorilor ºi avocaþilor;



Raportorul special pentru torturã;



Raportorul special pentru violenþa împotriva femeilor;



Raportorul special pentru dreptul fiecãruia de a se bucura de cel mai înalt standard
al sãnãtãþii psihice ºi mentale.

Grupurile de lucru sunt comitete care analizeazã prompt probleme specifice, adresând scrisori
guvernului în cauzã prin care cer rãspunsuri la acuzaþiile privind încãlcarea drepturilor omului.
Aceste grupuri nu desfãºoarã investigaþii proprii, adesea bazându-se pe informaþia oferitã de ONGuri ºi alte grupuri.
Grupuri de lucru relevante:


Grupul de lucru pentru dispariþiile forþate ºi involuntare;



Grupul de lucru pentru detenþia arbitrarã;



Grupul de lucru pentru implementarea efectivã a Declaraþiei ºi Programului de
Acþiune de la Durban

Dacã organizaþia dumneavoastrã decide sã contacteze unul din aceste mecanisme, includeþi toatã
informaþia de care dispuneþi legatã de cazul specific aflat în discuþie. Nu uitaþi în special:
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Numele dumneavoastrã/adresa;
Detalii specifice ale încãlcãrii;
Detalii despre victimã/victime;
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Detalii (dacã sunt cunoscute) despre fãptaº(i);
Detalii despre acþiunile întreprinse de stat (dacã au existat);
Rãspunsul sau acþiunea recomandate grupului sau raportorului.

Un alt mecanism extra-convenþional al Naþiunilor Unite este Procedura 1503 care permite oamenilor
sã redacteze petiþii direct cãtre Comisia pentru investigarea modalitãþilor de încãlcare a drepturilor
omului. În fiecare an, Comisia primeºte mii de astfel de petiþii legate de diverse abuzuri ale
drepturilor omului ºi doar un numãr mic dintre ele se bucurã de atenþie.
În fine, ONG-urile cu “statut consultativ” pot depune mãrturie în cadrul întâlnirii anuale a
Comisiei ONU pentru Drepturile Omului. Cum poate fi obþinut acest statut sau ce ONG-uri
beneficiazã de acest statut, puteþi afla la www.un.org/esa/coordination/ngo.

Mecanisme europene
Aºa cum am vãzut în capitolul cinci, în Europa existã trei mari organisme guvernamentale care se
preocupã de drepturile omului. Acestea sunt Uniunea Europeanã, Organizaþia pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa ºi Consiliul Europei.

Uniunea Europeanã
În urma amendamentelor aduse în 1999 tratatului de bazã al Uniunii Europene, organismele
guvernamentale ale Uniunii Europene pot “întreprinde acþiunile necesare pentru combaterea
discriminãrii bazate pe sex, origine rasialã sau etnicã, religie sau credinþã, handicap, vârstã sau
orientare sexualã”. Aceasta însemnã cã UE se poate implica în combaterea legislaþiei ºi politicilor
discriminatorii din þãrile membre. În ultimii ani, UE a întreprins o serie de mãsuri pentru
combaterea discriminãrii rasiale, atât în interiorul, cât ºi în afara graniþelor Europei.
În interiorul Uniunii Europene existã câteva cãi pentru advocacy, disponibile activiºtilor ºi ONGurilor. Instituþiile de bazã ale Uniunii Europene sunt Consiliul European (a nu fi confundat cu
Consiliul Europei descris mai jos), Comisia Europeanã ºi Parlamentul European. Toate trei oferã
posibilitãþi pentru cei ce fac advocacy. De exemplu, luãrile de poziþie ale Parlamentului European
sau ale membrilor Parlamentului European pot fi folosite pentru sprijinirea unei campanii de
advocacy în interiorul þãrii dumneavoastrã, dacã aceasta este membrã a Uniunii. Unii membrii ai
Parlamentului European sunt, de asemenea, dispuºi sã discute chestiuni legate de drepturile omului
în þãrile membre ºi cum pot fi acestea abordate de cãtre UE. Cei care aleg sã urmeze aceastã
posibilitate ar trebui aibã aceeaºi viziune de lobby ca ºi cum ar acþiona în propria þarã – sã înceapã
sã cunoascã sistemele oficiale ºi neoficiale ale organizaþiei, cât ºi persoanele cele mai interesate de
romi sau de aspecte legate de minoritãþi.
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În cadrul statelor candidate pentru Uniunea Europeanã, cum ar fi Croaþia, România ºi Turcia,
eforturile de lobby ale ONG-urilor sunt extrem de importante, mai ales în acest context al procesului
de aderare. Statele care sperã sã obþinã integrarea sunt în mod deosebit sensibile la criticile legate de
abuzul drepturilor omului într-un moment în care desfãºoarã reforme menite sã le pregãteascã
pentru alãturarea la alianþa politicã ºi economicã Europeanã. Cum am amintit în capitolul patru,
toate statele ce se alãturã Uniunii Europene sunt obligate, înainte sã devinã membre, sã adopte
Directiva UE privind egalitatea raselor 2000/43. Acest lucru presupune asigurarea cã sistemul juridic
intern include posibilitatea sancþionãrii discriminãrilor ºi compensarea victimelor. Activiºtii pentru
drepturile romilor din aceste þãri beneficiazã în prezent de un context propice pentru promovarea
campaniilor de conºtientizare ºi lobby guvernamental în vederea adoptãrii de politici progresive antidiscriminare.
În sfârºit, cu toate cã adesea se spune cã Uniunea Europeanã este o instituþie opacã ºi greu de înþeles,
mai degrabã opusul este adevãrat, aceasta deoarece UE pune la dispoziþie o mare parte o
documentaþiei de bazã pe site-ul sãu de internet. Meritã fãrã îndoialã sã petreceþi din când în când
timp pe site-ul web al UE pentru a învãþa mai multe despre structurile, legile ºi programele acesteia
http://europa.eu.int.
Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (OSCE)
OSCE A EMIS PLANUL DE ACÞIUNE PENTRU COMBATEREA DISCIMINÃRII
ÎMPOTRIVA MINORITÃÞILOR ROMA ªI SINTI
Potrivit unui comunicat oficial, Consiliul Ministerial al Organizaþiei pentru Securitate
ºi Cooperare în Europa (OSCE) a aprobat pe 2 decembrie 2003, la Maastricht, Planul de
Acþiune privind eradicarea discriminãrii împotriva minoritãþilor roma ºi sinti.
Planul, intitulat “Pentru romi, cu romi”, detaliazã modalitãþile de luptã împotriva
diferitelor forme de discriminare ºi rasism îndreptate împotriva membrilor acestor
grupuri. Planul vizeazã o serie de aspecte cum ar fi, tratamentul primit de roma ºi sinti
din partea poliþiei ºi mass-media, condiþiile de trai ºi locuire, ºomajul, îngrijirea medicalã
ºi îmbunãtãþirea accesului la educaþie. Biroul pentru Instituþii Democratice ºi Drepturile
Omului (ODHIR) al OSCE urmeazã sã preia noi responsabilitãþi, cum ar fi asistarea
membrilor OSCE în dezvoltarea unei legislaþii anti-discriminare ºi înfiinþarea de
organisme anti-discriminare, documentarea ºi dezvoltarea de politici pe probleme legate
de roma în cooperare cu alte structuri ºi instituþii le OSCE. MS
RFE/RL NEWSLINE Vol. 7, No. 226, Partea II, 3 Decembrie 2003

Aºa cum am prezentat în capitolul 4 cele mai semnificative organisme de advocacy pentru drepturile
romilor din cadrul OSCE sunt Biroul pentru Instituþii Democratice ºi Drepturile Omului, care
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include Punctul de Contact pentru problemele comunitãþilor rome ºi sinti ºi Înaltul Comisar pentru
minoritãþi naþionale. Deºi limitate în opþiuni de advocacy în comparaþie cu alte organizaþii, aceste
organisme pot acþiona pe baza informaþiilor primite, organizând misiuni de teren. Misiunile de teren
rãspund unor evenimente ºi situaþii specifice, bazate în mare parte pe informaþii provenite din surse
variate.
În plus, OSCE desfãºoarã anual seria de întâlniri “Dimensiunea Umanã” care se concentreazã pe
problemele legate de drepturile omului din anumite regiuni. Aceste întâlniri, date fiind multiplele
oportunitãþi oferite pentru prezentarea propriei cauze, reprezintã o conjuncturã deosebitã pentru
ONG-uri sã-ºi construiascã legãturi ºi sã insiste asupra problemelor lor. În afarã de posibilitatea de
prezentarea a mesajului la principala tribunã a întâlnirii, ONG-urile pot organiza evenimente laterale
ca strategie de construire de coaliþii ºi promovare a discursului legat de problematicile drepturilor
omului. De asemenea, OSCE organizeazã regulat aºa numitele întâlniri “ad-hoc” legate de chestiuni
urgente. Acestea sunt anunþate pe site-ul OSCE ºi, pentru cei ce fac advocacy, pot reprezenta un for
important unde pot impune guvernelor propria agendã. Calendarul evenimentelor OSCE este
disponibil pe site-ul organizaþiei la http://www.osce.org.

Consiliul Europei
Consiliul Europei este format dintr-un numãr de 45 de state membre la care se adaugã un numãr de
state cu statut de observator. Toate statele membre trebuie sã semneze ºi sã ratifice Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului. Convenþia Europeanã are putere de lege în toate þãrile membre
ale Consiliului Europei. Ca rezultat al importanþei Convenþiei Europene în sistemul Consiliului
Europei, drepturile omului reprezintã o prioritate centralã pentru Consiliul Europei.
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului dã forþã mecanismelor drepturilor omului ale Consiliului
Europei ºi totodatã reprezintã organismul ce pune în vigoare Convenþia Europeanã. Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului ºi relevanþa acesteia pentru drepturile Romilor este discutatã în
capitolul urmãtor. În afarã de Curte, pentru advocacy, existã o serie de oportunitãþi în cadrul
instituþiilor regionale. Activiºtii ar trebui sã se familiarizeze, cel puþin cu urmãtoarele instituþii din
cadrul Consiliului Europei:


Carta socialã europeanã;



Comisia europeanã pentru rasism ºi intoleranþã;



Comitetul pentru prevenirea torturii;



Convenþia-cadru pentru protejarea minoritãþilor naþionale;



Adunarea parlamentarã.

Carta socialã europeanã. Drepturile sociale consfinþite de Cartã sunt monitorizate printr-un sistem
de rapoarte regulate de cãtre acele state care sunt parte a Cartei. Comitetul european al drepturilor
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sociale analizeazã aceste rapoarte. ONG-urile cu statut consultativ pot juca un rol prin procedurile
de “plângeri colective” care permit acceptarea rapoartelor privind încãlcarea Cartei de cãtre state.
ONG-urile fãrã statut special pot de asemenea sã asigure Comitetului materiale, ajutându-l astfel în
cadrul procesului obiºnuit de analizã al respectãrii Cartei de cãtre state.
Comisia europeanã împotriva rasismului ºi intoleranþei (ECRI): Aºa cum poate vã amintiþi din
capitolul 4, ECRI este un organism extra-convenþional, însã se implicã în monitorizarea statelor
membre ale Consiliului Europei. ECRI opereazã cu cicluri de analizã a statelor de 4-5 ani prin
metoda “þarã dupã þarã”. ECRI face de asemenea Recomandãri privind politici generale, strânge ºi
disemineazã exemple de bunã practicã ºi promoveazã ne-discriminarea. Douã dintre cele mai
importante Recomandãri privind advocacy pentru drepturile romilor sunt Recomandarea Generalã
numãrul 3 privind Combaterea rasismului ºi intoleranþei împotriva romilor/þiganilor ºi Recomandarea
Generalã numãrul 7 privind Legislaþia naþionalã pentru combaterea rasismului ºi discriminãrii
rasiale.
În timpul pregãtirii rapoartelor, comisia organizeazã sesiuni de informare cu ONG-uri. Aici puteþi
oferi informaþii legatã de cazurile ºi formele de discriminare ºi rasism pe care le-aþi documentat în
comunitãþile unde vã desfãºuraþi activitatea.
Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT): CPT monitorizeazã ºi colecteazã date despre anumite
cazuri în þãrile membre ale Consiliului Europei, investigând în mod deosebit condiþiile (ºi alte
aspecte ce þin) de detenþie. Comitetul face recomandãri, apoi trimite rapoarte confidenþiale statelor
în cauzã. Aceste rapoarte pot fi fãcute publice doar cu acordul statului sau dacã statul respectiv
refuzã sã coopereze în ceea ce priveºte recomandãrile. În ultimul caz, dacã douã treimi din Comitet
sunt de acord, raportul urmeazã sã fie fãcut public.2
Comitetul face vizite regulate, dar ºi ad-hoc.3 ONG-urile pot trimite informaþii Comitetului, fie
raportând un incident singular sau o anumitã modalitate de torturã. Comitetul va confirma
primirea informaþiei, însã nu-ºi va exprima opinia în legãturã cu aceasta, datoritã confidenþialitãþii
mecanismului de raportare. Primirea de informaþii este esenþialã pentru activitatea Comitetului, la
fel cum este importantã ºi trimiterea de rapoarte ce vizeazã prevenirea pe termen lung a torturii.
Convenþia-cadru pentru protejarea minoritãþilor naþionale. Coordonarea acestei Convenþii se aflã în
seama Comitetului de Miniºtri ai Consiliului Europei. Ea se face prin rapoarte periodice trimise de
statele pãrþi Convenþiei (acele state care au ratificat Convenþia). ONG-urile îºi pot aduce contribuþia
în evaluarea periodicã a statelor, fie întâlnindu-se cu membrii Comitetului Consultativ ai Convenþiei
Cadru pentru Protejarea Minoritãþilor Naþionale în timpul vizitelor de þara sau trimiþând materiale
la secretariat.
Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei: În timpul scurt al mandatului
primului Comisar, acesta s-a dovedit a fi un important avocat al drepturilor romilor ridicând întrun numãr de ocazii, probleme importante ale drepturilor omului legate de romi. Plângerile
individuale pot fi trimise Comisarului, care poate face comentarii publice legate de încãlcarea
drepturilor omului. Pânã în prezent, Comisarul a realizat un numãr de rapoarte de þarã ºi tematice.
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Adunarea Parlamentarã: În fine, activiºtii ºi ONG-urile pot face lobby pe lângã membri Adunãrii
Parlamentare a Consiliului Europei. Recomandãrile fãcute de Parlament reprezintã, de asemenea,
instrumente importante în eforturile de advocacy pe plan intern. În unele privinþe, cum ar fi
expulzarea romilor din Germania în Serbia, Adunarea Parlamentarã a reacþionat la timp ºi într-un
mod hotãrât, într-un moment când alte organisme oficiale n-ar fi fãcut-o.
Sub egida Adunãrii Parlamentare se aflã, de asemenea, Comitetele de monitorizare autorizate sã
monitorizeze respectarea de cãtre noile state a Convenþiei europene pentru protecþia drepturilor
omului ºi libertãþilor fundamentale. Monitorizarea este fãcutã de:
Comitetul afacerilor legale ºi drepturilor omului;

Comitetul afacerilor politice;

Comitetul de monitorizare.
Puteþi gãsi o listã a statelor aflate în stadiul de monitorizate la http://stars.coe.fr/
Synopsis_works.htm. Informaþii privind încãlcarea drepturilor omului ºi cereri de mãsuri legislative
sau practice în cazul altor þãri membre pot fi de asemenea trimise cãtre Comitetele de afaceri legale
ºi afaceri politice.


Mai multe informaþii despre toate aceste, dar ºi despre alte organisme ale Consiliului Europei gãsiþi
pe site-ul Consiliului Europei la www.coe.int.

Exercitarea ºi protejarea drepturilor
Strategii de advocacy la nivel internaþional
ºi regional
Sã presupunem urmãtoarea situaþie:
Þara dumneavoastrã urmeazã sã fie în ºase luni monitorizatã de Comitetul ONU pentru eliminarea
discriminãrii rasiale.
1.

Care sunt paºii pe care i-aþi întreprinde pentru a vã asigura cã aspectele legate de drepturile
romilor nu vor trece neobservate în contextul acestui eveniment?

2.

Ce acþiuni veþi întreprinde pe plan internaþional?

3.

Care sunt obiectivele de advocacy în aceastã situaþie?

4.

Ce instrumente aveþi la dispoziþie?

Consideraþi acum întrebãrile de mai sus pentru urmãtoarea situaþie. Þara dumneavoastrã sperã sã
intre în Uniunea Europeanã în viitorul apropiat. Cu toate acestea, situaþia romilor este criticã,
rasismul fiind o practicã larg rãspânditã ºi discriminarea manifestându-se fãþiº în multe instituþii
publice. În prezent, în þara dumneavoastrã nu existã o politicã anti-discriminare cuprinzãtoare.
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Note:
1
2
3

Adaptat din Just Associates. A New Weave of Power, People & Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation.
http://www.justassociates.org/ActionGuide.htm
Steiner, H. & Alston, P. Oxford University Press, New York: 2000, p 796.2
Vizitele ad hocsunt cele care rãspund unor acuzaþii serioase ºi urgente de torturã.
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Partea B
Exercitarea ºi protejarea drepturilor

Capitolul 8.

Litigiile în domeniul drepturilor omului

Cum sã îþi cunoºti drepturile ºi sã lupþi pentru ele

8. LITIGIILE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI
DREPTURILE OMULUI
Introducere
În capitolele precedente am discutat despre acþiuni în interes public ºi despre cum poate fi stimulatã
schimbarea socialã pentru a reflecta în mod real drepturile noastre fundamentale ºi inalienabile.
Acest capitol se va opri asupra litigiilor în domeniul drepturilor omului, ca formã de acþiune.
Puþini sunt cei care se intereseazã de chestiuni legale fãrã un motiv constrângãtor. Mulþi oameni
asociazã aceastã profesie cu lucruri ºi sentimente negative. Aceasta ºi pentru cã, de foarte multe ori,
oamenii nu îºi pot permite sã beneficieze de servicii juridice, chiar primare, atunci când ar avea
nevoie. Atunci când au de ales între consiliere sau servicii juridice ºi hranã, puþini sunt cei care ar
alege sfatul avocatului. Majoritatea ar recurge la servicii juridice numai în cazuri de urgenþã - de pildã
când ei sau cineva din familie ar fi arestaþi pentru o infracþiune.
Lãsând aceste lucruri la o parte, meritã sã luãm în considerare urmãtoarele:


În regimurile democratice, utilizarea sistemului juridic poate fi printre cele mai eficiente
mijloace de schimbare socialã fãrã încãlcarea legii;



Aºa cum am arãtat în capitolele precedente, dreptul internaþional garanteazã drepturile
fundamentale ale omului. Atunci când acestea sunt încãlcate, victimele au dreptul sã recurgã
la justiþie. Tribunalele sunt primele instanþe cãrora victimele trebuie sã se adreseze;



De fapt, multe miºcãri sociale importante din ultimele douã secole s-au desfãºurat pe teren
legal sau au fost constituite ºi consolidate în urma acþiunilor legale ºi deciziilor diverselor curþi
ºi tribunale.

Sã luãm, de pildã, miºcarea pentru drepturile civile din Statele Unite. Încã de la începutul secolului
XX, activiºtii pentru drepturile civile au militat împotriva legilor, politicilor ºi practicilor rasiste din
Statele Unite dându-le în judecatã pentru a fi declarate ilegale. La acea vreme, înainte ca legislaþia
internaþionalã în materie de drepturile omului sã se dezvolte, activiºtii pentru drepturi civile din
Statele Unite au folosit aceastã cale de nenumãrate ori pentru a arãta cã diversele legi ºi practici locale
încãlcau Constituþia SUA. Dupã judecarea în 1954 a cazului Brown împotriva Consiliului Educaþiei
de cãtre Curtea Supremã a Statelor Unite, prin care segregarea rasialã în sistemul educaþionalã era
declaratã ilegalã, activiºtii pentru drepturile civile din Statele Unite au putut folosi frecvent aceastã
decizie ºi au încercat sã o consolideze luptând pentru acces egal la educaþie pentru toþi cetãþenii
americani.
Importanþa proceselor juridice ca moduri de acþiune pentru protejarea ºi promovarea drepturilor
omului se resimte la niveluri diferite. În anumite cazuri, avocatul trebuie doar sã se asigure cã
victimelor li se face dreptate. De pildã, dacã o persoanã a fost judecatã tendenþios pentru o
infracþiune, doar pentru cã judecãtorul avea antipatii pentru acea persoanã sau pentru cã persoana
în cauzã este militant pentru anumite drepturi ºi pune guvernul în situaþii dificile, este nevoie de
acþiune juridicã pentru a proteja acea persoanã. Procesele pot fi un mijloc eficient pentru obþinerea
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dreptãþii în cazuri individuale, fie atunci când se încearcã remedierea unei situaþii de încãlcare a
drepturilor, fie când se doreºte compensarea victimelor. În plus, procesele în domeniul drepturilor
omului pot contribui la schimbare socialã. În acest caz, vorbim de “procese strategice”, mod de
acþiune ce va fi descris mai jos.

Procese strategice
Consolidarea legislaþiei internaþionale în materie de drepturile omului dupã cel de al doilea Rãzboi
Mondial, ca ºi creºterea importanþei acþiunii legale în sprijinirea miºcãrilor sociale au dus la apariþia
unei noi expresii - procese strategice.
Procesele strategice sunt un mod de acþiune legalã în serviciul
Procesele strategice luptã
schimbãrii sociale. Procesele strategice cautã sã aducã o
schimbare în realitatea socialã prin utilizarea instanþelor
împotriva nedreptãþilor sistemului.
judecãtoreºti. Într-un proces strategic, reclamantul nu depune
Ele nu reprezintã doar un mijloc de
plângere doar în nume propriu ºi nu doar pentru a obþine
remediere a unei situaþii ce a
dreptate pentru sine, ci ºi pentru a se pune capãt unor practici
afectat o persoanã, ci
degradante sau umilitoare pentru un grup de oameni, ori
intenþioneazã sã obþinã rezultate
pentru a convinge guvernul sã adopte sau sã schimbe
mult mai ambiþioase
politicile sale bazate pe drepturile omului, ori pentru a
schimba realitatea socialã ºi legalã. Procesele strategice luptã
împotriva nedreptãþilor sistemului. Ele nu reprezintã doar un mijloc de remediere a unei situaþii ce
a afectat o persoanã, ci intenþioneazã sã obþinã rezultate mult mai ambiþioase.
Aceastã secþiune a capitolului este o introducere în domeniul
proceselor strategice, cu referinþe în special la modalitãþi de
Procedurile legale sunt adesea
acþiune pe plan internaþional. Din motive practice,
dificile, iar deciziile finale pot fi
procedurile specifice fiecãrui stat nu vor fi incluse în acest
obþinute ºi dupã aºteptãri de câþiva
manual. Totuºi, oricine doreºte sã se implice într-un proces
ani, mai ales atunci când se
strategic, la scarã naþionalã sau internaþionalã, ar trebui sã
încearcã obþinerea unor decizii
cunoascã foarte bine ºi rolul ºi procedurile tehnice ale
internaþionale
instanþelor judecãtoreºti naþionale. Procedurile legale sunt
adesea dificile, iar deciziile finale pot fi obþinute ºi dupã
aºteptãri de câþiva ani, mai ales atunci când se încearcã
obþinerea unor decizii internaþionale. Pentru consiliere în acest domeniu vã rugãm sã vã adresaþi
unui avocat, unui ONG specializat din þara dumneavoastrã sau ERRC.
Procese strategice iniþiate de romi: Cazul Ostrava
În data de 15 iunie 1999, doisprezece copii romi din Ostrava (Republica Cehã), împreunã cu pãrinþii
lor, cu sprijinul câtorva lideri romi ºi al unor organizaþii militante pentru drepturile omului ºi sub
coordonarea ERRC, au depus o plângere la Curtea Constituþionalã a Republicii Cehe prin care
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doreau sã atragã atenþia asupra segregãrii ºi discriminãrii rasiale sistematice din ºcolile cehe ºi sã
obþinã reparaþii pentru daunele cauzate de acestea. Plângerea a fost formulatã împotriva directorilor
a cinci ºcoli speciale din Ostrava, Inspectoratului ºcolar Ostrava ºi Ministerului Învãþãmântului. În
ea se susþinea faptul cã practica generalã ºi aplicarea regulamentelor în sistemul de învãþãmânt special
a dus la segregare ºi discriminare rasialã, atât de facto1 cât ºi de jure2, de pe urma acesteia cei
doisprezece petenþi romi având de suferit.3
Problema suprareprezentãrii copiilor romi în ºcolile speciale cehe era de multã vreme cunoscutã, mai
mulþi reprezentanþi ai autoritãþilor recunoscând aceste lucruri în diverse interviuri. Totuºi, nici o
reformã care sã modifice substanþial starea de fapt nu a fost fãcutã. Cu mult înainte de 1989,
autoritãþile ºcolare cehe au înscris în ºcoli speciale, în deplinã cunoºtinþã de cauzã ºi în mod
disproporþionat, copii romi. Potrivit statisticilor oficiale, încã din 1984 jumãtate din elevii romi erau
înmatriculaþi în ºcoli speciale. Continuarea aplicãrii pe scarã largã de cãtre instituþiile statului a
acestei politici generatoare de discriminare aratã, cu îngãduinþã, gradul de toleranþã faþã de negarea
ºanselor în domeniul educaþional pentru mai multe generaþii de copii romi. Cei doisprezece copii
romi din Ostrava ºi pãrinþii lor care au adus cazul în justiþie nu s-au mai arãtat dispuºi sã accepte
aceastã situaþie discriminatorie.
În plângerea înaintatã justiþiei se arãta cã cei doisprezece reclamanþi ºi numeroºi alþi copii romi,
datoritã etniei lor, fuseserã înscriºi, în mod discriminatoriu, în ºcoli speciale pentru persoane cu
dizabilitãþi mentale. Se mai spunea în plângere cã reclamanþii, prin înscrierea în aceste ºcoli speciale,
fuseserã supuºi segregãrii ºi discriminãrii rasiale. O astfel de segregare nega copiilor romi dreptul la
ºanse egale în educaþie. Pe lângã alte prevederi legale, reclamanþii îºi fondau cererea ºi pe
jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului (CEDO),4 arãtând cã segregarea ºi
discriminarea rasialã în sistemul de învãþãmânt încalcã prevederile Constituþiei Republicii Cehe,
Carta Cehã a Drepturilor Fundamentale, anumite legi cehe, precum ºi prevederile a numeroase
tratate internaþionale (printre care ºi Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului) ce impuneau
anumite obligaþii din partea statului.
În plângere, reclamanþii solicitau cumulativ urmãtoarele compensaþii:


O hotãrâre judecãtoreascã prin care sã se arate faptul cã au fost victime ale discriminãrii ºi
segregãrii rasiale, astfel fiind încãlcate anumite legi cehe ºi internaþionale;



Înfiinþarea unui fond compensatoriu de învãþãmânt prin care sã fie finanþatã educaþia ºi
pregãtirea reclamanþilor - ºi a altora în situaþii similare - astfel încât sã fie compensatã
nepregãtirea lor datoritã înscrierii abuzive în ºcoli speciale pentru a avea ºanse egale la intrarea
în învãþãmântul secundar;



Un ordin prin care Inspectoratul ºcolar Ostrava ºi Ministerul Educaþiei sã fie constrânse sã
punã capãt discriminãrii rasiale din ºcolile din Ostrava în decurs de trei ani ºi sã creeze un
plan de reformã în sistemul de învãþãmânt care sã fie capabil sã reechilibreze balanþa rasialã în
ºcolile din Ostrava în perioada specificatã.

În plus, solicitanþii au cerut ca plasarea copiilor în ºcoli speciale sã fie fãcutã numai cu
consimþãmântul scris ºi în deplinã cunoºtinþã de cauzã al pãrinþilor ºi numai dupã ce aceºtia au fost
corect informaþi în privinþa drepturilor ºi consecinþelor pe care le are un astfel de consimþãmânt.
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ERRC a pregãtit cazul din punct de vedere juridic timp de opt luni. La începutul lui 1999, în
Ostrava existau opt ºcoli speciale care, potrivit Inspectoratului ºcolar Ostrava aveau drept scop
“educarea elevilor retardaþi mental”. În acelaºi timp, existau ºaptezeci de ºcoli primare pentru copii
“normali”. ERRC a adunat date statistice din fiecare ºcoalã din oraºul Ostrava. Toate ºcolile, atât cele
normale, câr ºi cele speciale, au semnat ºi ºtampilat câte un act prin care atestau numãrul de elevi
romi ºi ne-romi înscriºi în fiecare instituþie de învãþãmânt. Aºa cum am menþionat deja, rezultatele
statisticilor erau ºocante. Acestea au arãtat cã în ºcolile speciale din Ostrava erau înscriºi doar 1,8 %
din copiii ne-romi din oraº, în timp ce 50,3% din copiii romi din Ostrava erau înmatriculaþi în
aceste instituþii. Astfel, proporþia romilor din Ostrava înscriºi în ºcolile speciale era de 27 de ori mai
mare decât proporþia populaþiei ne-rome din oraº înscrise la aceleaºi ºcoli. Cu alte cuvinte, faþã de
copiii ne-romi, copiii romi din Ostrava erau de 27 de ori mai expuºi riscului de a ajunge într-o ºcoalã
specialã.
Statisticile strânse de ERRC au mai arãtat ºi faptul cã în Ostrava, deºi copiii romi constituiau mai
puþin de 5% din numãrul total de elevi ce aveau vârsta pentru a urma ºcoala primarã, mai mult de
jumãtate din ei erau înscriºi în ºcoli speciale. Ostrava nu reprezintã însã un caz izolat. În Cehia, aºa
cum însuºi reprezentanþii guvernului au recunoscut, aproximativ 75% din copiii romi sunt
înmatriculaþi în ºcoli speciale ºi cu mult peste jumãtate din numãrul elevilor ºcolilor speciale sunt
romi.
Gradul de segregare rasialã indicat de statisticile naþionale era prezent ºi în ºcolile din Ostrava. Astfel,
în cele opt ºcoli speciale din Ostrava, copiii romi reprezentau mai mult de 50% din elevii a cinci
ºcoli speciale, mai mult de 75% din elevii a patru ºcoli speciale, mai mult de 80% din elevii a trei
ºcoli speciale ºi mai mult de 90% din elevii a douã ºcoli speciale. În nici una din ºcolile din Ostrava
proporþia de copii romi din ºcolile speciale nu a fost sub 16%, de trei ori mai mult decât proporþia
de copii romi în numãrul total de copii din învãþãmântul primar din oraº.
Pe de altã parte, în ºcolile primare “normale” din Ostrava situaþia se prezenta dupã cum urmeazã:
în 32 de ºcoli nu era nici un elev rom, în alte 21 de ºcoli de la care ERRC avea date existau elevi
romi însã reprezentau mult mai puþin de 2% din numãrul total de elevi. Astfel, în cele 53 de ºcoli
primare din oraºul Ostrava (adicã 75% din numãrul total de ºcoli din districtul Ostrava) romii
constituiau mai puþin de 2% din numãrul total de elevi, deºi elevii romi de ºcoalã primarã
constituiau în Ostrava mai mult de 4% din numãrul total de elevi de ºcoalã primarã din oraº. ªcolile
speciale ºi normale din Ostrava sunt segregate în mod real pe baze rasiale. Cu alte cuvinte existã douã
sisteme separate de învãþãmânt pentru membrii diferitelor grupuri rasiale - ºcoli speciale pentru romi
ºi ºcoli primare normale pentru copiii ne-romi.
La cererea ERRC, profesorul Daniel Reschly, decan al Facultãþii pentru Educaþie Specialã a
Universitãþii Vanderbilt din Statele Unite ºi unul din cei mai renumiþi experþi în suprareprezentarea
minoritãþilor în educaþia specialã a examinat datele colectate în ºcolile din Ostrava ºi a întocmit un
raport. El aratã cã gradul de suprareprezentare a elevilor romi în ºcolile speciale din Ostrava este fãrã
precedent ºi reprezintã o dovadã greu contestabilã a discriminãrii ºi segregãrii rasiale.
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Raportul profesorului Reschly a demonstrat cã dimensiunea suprareprezentãrii romilor în ºcolile
speciale din Republica Cehã este cantitativ mai mare decât în alte cazuri de suprareprezentare a
minoritãþilor rasiale mãsurate în alte contexte. De pildã, într-un studiu recent privind
suprareprezentarea minoritãþilor rasiale în clase speciale din New York, studiu realizat la cererea
guvernului Statelor Unite, autorii îºi arãtau îngrijorarea faþã de ceea ce ei au numit “discrepanþe pe
scarã largã” în înscrierea în clase speciale, pe baze etnice ºi rasiale, “faþã de studenþii albi, studenþii
negri fiind de douã ori mai predispuºi înmatriculãrii în astfel de clase”. În Ostrava, procentul de
copii romi în ºcoli speciale era de câteva ori mai mare decât proporþia de romi în numãrul total de
copii înscriºi în învãþãmântul primar. Câteva legi ºi hotãrâri judecãtoreºti atestã faptul cã în Statele
Unite au avut loc cazuri de discriminare bazate pe teste de inteligenþã greºite sau greºit utilizate, dar
niciodatã la scala la care discriminarea a reieºit din statisticile referitoare la Ostrava.
În plângerea celor doisprezece copii romi din Ostrava se arãta cã, la fel ca mulþi alþi copii romi din
localitate, dar ºi din Cehia, aceºti copii au avut de suferit din punct de vedere educaþional, psihologic
ºi emoþional ºi aceste suferinþe includ urmãtoarele:


Au avut parte de un curriculum cu mult inferior celui din ºcolile primare normale;



Li s-a negat astfel în mod efectiv ºansa de a se întoarce vreodatã într-o ºcoalã “normalã”;



Li s-a interzis, prin lege ºi practici curente, accesul în învãþãmântul secundar non-vocaþional,
afectându-li-se astfel simþitor ºansele de a avea un loc de muncã adecvat;



Fiind consideraþi “imbecili”, ei au fost stigmatizaþi pe viaþã, ceea ce implicã efecte precum
acutizarea sentimentului de umilinþã, alienare ºi diminuarea pânã la lipsã a respectului faþã de
sine;



Au fost forþaþi sã înveþe în clase segregate etnic ºi astfel li s-au negat oportunitãþile pe care lear fi avut dacã ar fi studiat într-un mediu educaþional multicultural.

Prezenþa unui numãr atât de ridicat de copii romi în ºcolile pentru copii cu nevoi speciale a fost
uneori explicatã prin aceea cã ei ar obþine scoruri mici la testele de inteligenþã ale Centrelor de
Psihologie a Educaþie (“centre PPP”). Cu toate acestea, existã multe dovezi cã mecanismele de
evaluare folosite au multe probleme de validitate ºi nu pot fi utilizate ca metode de testare. S-a arãtat
cã multe dintre testele IQ care sunt realizate pentru a mãsura “inteligenþa” genereazã rezultate
disproporþionate din punct de vedere rasial ºi cã nici una din tehnicile de testare nu a fost adaptatã
pentru copiii romi din Cehia. Atunci când copiii romi au fost testaþi, nu au fost luate suficient în
considerare obstacole previzibile de naturã culturalã ºi lingvisticã care adesea influenþeazã scorul
final pe scala “inteligenþei”. Într-adevãr, mai mulþi psihologi au confirmat ERRC cã nu existã
proceduri standard de evaluare a coeficientului de inteligenþã ºi cã fiecare psiholog poate alege ce
metodã crede de cuviinþã, procesul de testare fiind astfel vulnerabil în faþa prejudecãþilor rasiale,
etnocentrismului ºi a altor factori. În fine, puþini romi (dacã nu chiar nici unul) au fost vreodatã
consultaþi pentru selectarea ºi realizarea celor mai des folosite astfel de teste.
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Petenþii au specificat toate aceste lucruri în plângerea lor, argumentând faptul cã înscrierea lor în
ºcoli speciale a fãcut parte dintr-o “practicã curentã de interpretare a prevederilor legale, ceea ce a dus
la segregare ºi discriminare rasialã de fapt”. Ei au arãtat cã, prin înmatricularea în ºcoli separate pe
motive rasiale, ei au fost supuºi unei segregãri rasiale de facto. În plus, fiind supuºi acestei segregãri,
ei au suferit ºi o discriminare în ceea ce priveºte exercitarea dreptului la educaþie, adicã le-a fost negat
dreptul la o educaþie adecvatã datoritã originii rasiale.
Epuizarea remediilor interne
Pe data de 20 octombrie 1999, Curtea Constituþionalã a decis sã respingã cele douãsprezece cazuri.
Printre altele, Curtea Constituþionalã a justificat aceastã hotãrâre prin aceea cã acuzaþiile de segregare
ºi discriminare rasialã ar fi fost nefondate. Curtea, recunoscând cã “argumentele petenþilor sunt
convingãtoare”, a decis cã are autoritate sã judece doar circumstanþele particulare ale fiecãrui caz în
parte, dar nu este competentã sã ia în considerare dovezi ce demonstreazã discriminarea rasialã din
Ostrava sau din Republica Cehã. Curtea a afirmat cã “petenþii [ºi-au sprijinit] plângerea prin date
statistice ºi expertize [de amploare], dar nu ºi-au dat seama cã deciziile Curþii Constituþionale - în
cazuri ce implicã dreptul constituþional - nu se pot referi decât la circumstanþe particulare ale unor
cazuri individuale ºi se constituie ca acte legale cu caracter individual, [Curtea nefiind autorizatã sã
comenteze sau sã decidã în privinþa discriminãrii ca fenomen care afecteazã întreaga societate]”.
Curtea a decis cã petenþii nu au reuºit sã dovedeascã cã în Ostrava au avut loc cazuri de discriminare
individualã.
Curtea a observat, de asemenea, cã petenþii nu au contestat decizia iniþialã care îi plasa pe copii în
ºcoli speciale ºi cã pãrinþii petenþilor, cu excepþia unuia, consimþiserã în scris înmatricularea copiilor
în acele ºcoli. Astfel, Curtea a decis cã aceste chestiuni procedurale îi împiedicã pe solicitanþi sã
obþinã orice fel de compensaþie pentru discriminarea rasialã în materie de educaþie, deºi cererea este
bine documentatã. Cât despre copiii înscriºi în ºcolile respective, Curtea a decis cã vinovaþi sunt
pãrinþii care ar fi putut sã solicite informaþii despre sistemul de învãþãmânt, dar nu au fãcut-o. Prin
aceastã decizie, Curtea a refuzat sã aplice standardele legale ale Curþii Europene a Drepturilor
Omului în ceea ce priveºte dovedirea discriminãrii rasiale (articolul 14 al Convenþiei), deºi Carta
Cehã a Drepturilor ºi Libertãþilor Fundamentale, prin articolul 10, prevedea faptul cã legislaþia
internaþionalã prevaleazã în faþa celei naþionale acolo unde acestea nu converg. Recunoscând implicit
forþa cererii petenþilor, Curtea “a presupus cã autoritãþile competente ale Republicii Cehe vor trata
cu interes ºi eficient propunerile petenþilor”.
Ca rãspuns la afirmaþia petenþilor prin care se arãta faptul cã ºcolile speciale erau insuficient
monitorizate ºi cã ei, petenþii, fuseserã supuºi segregãrii ºi discriminãrii rasiale, Curtea a susþinut cã
petenþii nu reuºiserã sã probeze o discriminare individualã ºi a mers chiar mai departe, arãtând ºi cã
aceºtia nici nu au încercat vreodatã sã probeze acest fel de discriminare. Curtea a mai susþinut cã “ei
[petenþii] se referã doar la date statistice privind aspectele sociale ºi culturale ale problemei” ºi cã
acest fapt “nu poate juca un rol decisiv în [judecarea] fiecãrui caz individual în parte”. În fine,
Curtea a arãtat cã nu dispune de autoritate pentru a lua în considerare cererea petenþilor de a obliga
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instituþiile abilitate sã creeze un plan de reformã sau sã interzicã discriminarea rasialã ºi sã ofere un
program de educaþie compensatorie pentru cei afectaþi de discriminare.

Implicarea Curþii Europene
ERRC a considerat decizia Curþii Constituþionale ca fiind extrem de defectuoasã. Dupã epuizarea
mijloacelor legale prevãzute de legislaþia naþionalã - adicã nemaiavând nici o altã instanþã
judecãtoreascã cehã cãreia sã i se adreseze - pe data de 18 aprilie 2000, copiii romi ºi pãrinþii lor, cu
sprijinul ERRC, s-au adresat Curþii Europene a Drepturilor Omului de la Strasburg. În dosarul
înaintat Curþii Europene se aratã cã înscrierea copiilor în ºcolile speciale constituie un act de
“degradare umanã”, ceea ce încalcã art.3 al Convenþiei Europene a Drepturilor Omului. Specificând
acest lucru, dosarul fãcea referire la decizii anterioare ale Curþii de la Strasburg, care hotãrâse cã
“discriminãrii bazate pe rasã trebuie sã i se acorde o importanþã deosebitã”. În continuare, se aratã
cã petenþilor li s-a negat dreptul la educaþie, încãlcându-se astfel art.2 al Protocolului 1 al Convenþiei;
cã aceºtia au fost discriminaþi pe baze rasiale în exercitarea dreptului la educaþie, încãlcându-se astfel
art.14; ºi cã procedura prin care au fost înscriºi în ºcolile speciale nu a îndeplinit cerinþele minime
prevãzute de art.6(1). Petenþii cereau Curþii Europene sã constate încãlcarea respectivelor prevederi
ale Convenþiei ºi sã acorde compensaþii corecte. Plângerea includea acum pãrinþii a 18 copii, mai
mulþi petenþi alãturându-se acþiunii în urma plângerii iniþiale.
Înainte ca sistemul educaþional segregaþionar ce afecta romii din Cehia sã fie adus înaintea legii,
mulþi cehi - foarte probabil majoritatea - erau conºtienþi de faptul cã cei mai mulþi copii romi erau
înscriºi la ºcoli pentru copii cu probleme mentale. Guvernul ceh era cu siguranþã conºtient de faptul
cã, în “ºcolile speciale” copiii romi erau exagerat de mult suprareprezentaþi. În acelaºi timp, pãrinþii
romi erau conºtienþi ºi îndureraþi de primirea de cãtre copiii lor a unei educaþii mai mult sau mai
puþin inutilã. Totuºi, nimeni în Republica Cehã nu adusese pânã acum situaþia în faþa unei curþi
judecãtoreºti.
De fapt, în timpul perioadei de documentare înaintea începerii acþionãrii în justiþie, mulþi oameni,
chiar simpatizanþi ai cauzei, spuneau ERRC cã un proces ar fi “mult prea radical” ºi cã trebuie gãsite
alte mijloace pentru a rezolva situaþia sistemului de învãþãmânt segregat din Cehia. ERRC ºi pãrinþii
romi au decis totuºi sã supunã atenþiei justiþiei cehe aceastã problemã, printre motive fiind ºi faptul
cã fãrã presiunea unui ordin judecãtoresc, ar fi fost puþin probabil ca autoritãþile cehe sã dispunã de
suficientã voinþã politicã pentru a rezolva problema învãþãmântului segregat pe baze rasiale.
În timpul pregãtirii acestui manual de drepturile omului - la începutul anului 2004 - Curtea
Europeanã încã nu decisese în privinþa acestei plângeri. Acest fapt singur este suficient de amar procesele pot dura foarte mult. Într-adevãr, mulþi dintre copiii implicaþi în acces caz au petrecut atât
de mult timp în ºcolile speciale, inferioare din punct de vedere educaþional, încât se pune stringent
întrebarea dacã o victorie în instanþã va aduce ºi o schimbare pozitivã în vieþile lor.
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Faptul cã un proces deschis
împotriva autoritãþilor a exercitat o
aºa presiune asupra acestora
demonstreazã cã guvernul încearcã
sã remedieze situaþia ºi sã adopte
politici prin care sã elimine
segregarea din sistemul
educaþional

Cu toate acestea, procesul a început sã aibã urmãri în viaþa
socialã a Republicii Cehe. Faptul cã un proces deschis
împotriva autoritãþilor a exercitat o aºa presiune asupra
acestora demonstreazã cã guvernul încearcã sã remedieze
situaþia ºi sã adopte politici prin care sã elimine segregarea din
sistemul educaþional. Mai mult, existenþa acestui proces a dus
la o mai mare conºtientizare a problemei segregãrii rasiale în
sistemul de învãþãmânt ceh. Acest fapt a dus la creºterea
presiunilor asupra guvernului ceh pentru a opera schimbãri
reale.

Procesul a contribuit ºi la o mai mare conºtientizare din partea romilor din Cehia a drepturilor
fundamentale pe care se pot baza, în justiþie sau în altã parte, atunci când acestea le sunt încãlcate.
De asemenea, procesul a servit drept model ºi activiºtilor din alte þãri - dupã procesul Ostrava, romi
din Bulgaria ºi Croaþia au depus plângeri împotriva sistemului de învãþãmânt segregat pe baze rasiale
din þãrile lor.

Exercitarea ºi protejarea drepturilor:
Comentarii privind cazul Ostrava
Pe lângã exemplificarea importanþei proceselor strategice pentru protejarea eficientã a drepturilor
omului, cazul Ostrava aratã ºi cum poate fi fãcut un demers juridic în instanþe naþionale ºi
internaþionale.
Folosind acest exemplu, rãspundeþi urmãtoarelor întrebãri.
1.

Care au fost compensaþiile solicitate de petenþi în instanþele naþionale?

2.

Care au fost paºii urmaþi la Curtea Europeanã?

3.

Ce feluri de dovezi au fost folosite pentru a sprijini afirmaþiile ºi cererile petenþilor?

4.

Ce rol au jucat “experþii” în acest caz?

5.

În afarã de a fi o acþiune strategicã importantã în interes public, în materie de drepturile
omului, cum este procesul în cazul Ostrava o acþiune beneficã pentru petenþii individuali?

6.

De ce a fost acest caz ales drept obiect al unei acþiuni strategice?

7.

Dacã decizia Curþii Europene în acest proces nu se va dovedi un succes, a fost acest caz un
succes în materie de acþiune strategicã?
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Remedii interne în cazuri de încãlcare a
drepturilor omului
Romii din anumite þãri - printre care Belgia, Bulgaria, Cehia, Croaþia, Germania, Italia, Macedonia,
Marea Britanie, Serbia ºi Muntenegru, Slovacia ºi Ungaria - au încercat ºi de multe ori au reuºit sã
li se facã dreptate pe cale legalã atunci când drepturile lor fundamentale au fost încãlcate. Cazurile
pe care romii le-au adus în faþa curþilor internaþionale de justiþie, aºa cum am vãzut mai sus, sunt
legate de segregarea pe baze rasiale în sistemul ºcolar, dar ºi de:


Discriminare rasialã în privinþa accesului la diferite bunuri ºi servicii, precum un loc de
muncã, servicii sociale, locuinþe, servicii medicale etc.;



Abuzuri din partea poliþiei, incluzând omoruri realizate de ofiþeri de poliþie;



Expulzãri colective sau individuale ilegale dintr-o þarã;



Evacuare forþatã ilegalã din locuinþe;



Refuzare a reparaþiilor sau reparaþii insuficiente în raport cu daunele în cazuri de atacuri
motivate rasial sau refuzare discriminatorie rasialã de a furniza servicii;



Sterilizare forþatã a femeilor rome.

… dar ºi de alte chestiuni privind drepturile fundamentale ale omului.
Totuºi, înaintea aducerii unui astfel de caz în faþa unor
instanþe internaþionale, în cele mai multe situaþii va trebui sã
supuneþi problema mai întâi instanþelor naþionale. În primul
rând, curþile internaþionale ce au competenþã în materie de
drepturile omului nu audiazã sub nici o formã plângeri
privind cazuri a cãror rezolvare nu a fost mai întâi cãutatã
prin intermediul instanþelor naþionale. De asemenea, la nivel
naþional plângerea poate fi în general soluþionatã mult mai
repede, iar soluþia poate fi pusã în practicã mult mai eficient
decât la nivel internaþional.

Totuºi, înaintea aducerii unui astfel
de caz în faþa unor instanþe
internaþionale, în cele mai multe
situaþii va trebui sã supuneþi
problema mai întâi instanþelor
naþionale. În primul rând, curþile
internaþionale ce au competenþã în
materie de drepturile omului nu
audiazã sub nici o formã plângeri

Dat fiind cã sistemul juridic al fiecãrui stat este diferit, ar fi
privind cazuri a cãror rezolvare nu
imposibil (ºi dincolo de intenþiile acestui manual) sã
a fost mai întâi cãutatã prin
prezentãm în detaliu procedura exactã pentru obþinerea
intermediul instanþelor naþionale
reparaþiilor la nivel naþional. Vom încerca totuºi sã facem un
scurt rezumat al etapelor pe care este cel mai probabil cã ar trebui sã le parcurgeþi la nivel naþional.
Cel mai frecvent acestea se referã la5:


Proceduri penale



Proceduri civile



Proceduri administrative
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Proceduri penale: Cei care au avut de suferit datoritã unei persoane care deþinea o funcþie publicã
(în poliþie sau în orice altã instituþie de stat) sau a fost victima unei infracþiuni grave comise de un
terþ care nu este actor statal (inclusiv infracþiuni grave motivate rasial) pot face o plângere penalã la
poliþie sau la procurorul public. Cei care au statut militar pot fi judecaþi în dosare penale, dar acest
lucru se face de cãtre curþi militare. În anumite state, procurorul public este cel care decide dacã se
va deschide dosar împotriva respectivei infracþiuni. În anumite þãri, aceastã putere discreþionarã a
procurorului public reprezintã o problemã pentru victimele rome ale atacurilor violente, care sunt
supuse ºi unei discriminãri în sistemul juridic datoritã procurorilor care refuzã sã incrimineze
respectiva infracþiune motivatã rasial.
Procedurile penale au drept scop pedepsirea agresorului pentru infracþiunea comisã. În marea
majoritate a cazurilor, victimelor nu li se acordã reparaþii. Remediile pot consta în amenzi,
suspendare din funcþie în cazul ofiþerilor de poliþie, supraveghere condiþionatã sau închisoare.
Proceduri civile: Acestea se bazeazã pe codurile de procedurã civilã ale statelor respective,
jurisprudenþã ºi drept cutumiar (în anumite þãri) ºi/sau prevederile legislaþiei privind obligaþiile.
Procedurile civile permit victimelor sã obþinã prin ordin judecãtoresc reparaþii pecuniare de la partea
responsabilã, precum ºi ordine de restricþionare a agresorilor. O diferenþã care se face adesea între
procedurile penale ºi cele civile este aceea cã importanþa interesului public în dosarele penale este
mai mare decât în cele civile. De pildã, într-un dosar penal împotriva unei persoane acuzate de
crimã, statul aduce în faþa instanþei un om pentru vina foarte gravã de a fi încãlcat normele privind
uciderea (rezultatul putând fi privat de libertate sau, în unele cazuri, chiar de viaþã). Într-un dosar
penal în care se judecã o crimã, este puþin probabil ca familia victimei sã primeascã orice fel de
reparaþie, alta decât trimiterea fãptaºului la închisoare. Într-un dosar civil în care s-ar judeca aceeaºi
infracþiune, familia victimei ar merge în faþa instanþei pentru a obliga agresorul sã le plãteascã
reparaþii (în general bani) pentru suferinþa suferitã ca urmare a pierderii membrului familiei ºi a
rãului provocat de ucigaº. Iatã mai jos un exemplu.

În data de 21 iulie 1995, adolescentul rom Mario Goral a fost victima unui atac mortal
al unui grup de skinheads în centrul oraºului slovac Ziar nad Hronom. Aproximativ 30
de skinheads au cutreierat oraºul în acea zi ºi au atacat mai mulþi tineri romi cu rãngi ºi
cuþite. Tânãrul în vârstã de 18 ani Mario Goral a fost prins în casã înainte sã poatã fugi
ºi a fost bãtut pânã când ºi-a pierdut cunoºtiinþa. Doi skinheads au turnat apoi peste
victimã un amestec de gaz ºi polistiren pe care îl pregãtiserã anterior ºi i-au dat foc.
Tânãrul a suferit arsuri de gradul doi ºi trei pe o suprafaþã de peste 60% din corp ºi a
murit zece zile mai târziu, în data de 31 iulie 1995.
Doi skinheads au fost gãsiþi vinovaþi de un tribunal penal. Unul din ei a fost condamnat
pentru crimã ºi comportament deviat, iar celãlalt pentru comportament deviat ºi
violenþã motivatã rasial. Cei doi au fost condamnaþi la 7,5 respectiv 8 ani de închisoare.
În procesul civil ce a urmat, o instanþã judecãtoreascã a acordat pãrintelui victimei nu
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doar reparaþiile pecuniare reclamate, ci ºi compensaþii pentru suferinþa psihicã datoratã
pierderii nedrepte a unui copil. Dacã decizia curþii va fi menþinutã ºi la apel ºi va deveni
finalã (la momentul publicãrii cãrþii încã nu exista decizie finalã), Goral va fi un caz de
referinþã pentru cã ar fi pentru prima datã când o instanþã slovacã acordã unui pãrinte
nu doar reparaþiile pecuniare reclamate, ci ºi compensaþii pentru suferinþa psihicã
datoratã pierderii nedrepte a unui copil
Pentru mai multe informaþii privind acest caz consultaþi ERRC Country Report - Time
of the Skinheads: Denial and Exclusion of Roma in Slovakia, care poate fi accesat ºi la
http://www.errc.org/Countryrep_index.php.
Proceduri administrative: Rareori procedurile administrative se referã la cazuri atât de grave precum
uciderea. Procedurile administrative existã în general pentru a rezolva plângeri împotriva instituþiilor
statului care sunt autorizate prin lege sã îndeplineascã anumite funcþii administrative (de pildã
consilii municipale ºi locale, regii autonome ale statului º.a.m.d.). Astfel de proceduri nu implicã
neapãrat judecarea în faþa unei instanþe ºi, de multe ori, reprezintã o modalitate de a rezolva niºte
cazuri pentru care aplicarea legilor formale ar fi disproporþionatã cu chestiunea supusã atenþiei. Un
exemplu de procedurã administrativã de rezolvare a unor probleme poate fi biroul de plângeri cãruia
cineva i se poate adresa atunci când crede cã a primit în mod incorect o amendã pentru parcare
ilegalã, deºi existã ºi probleme mai serioase care se pot rezolva pe cale administrativã. Adesea,
mijloacele administrative reprezintã un prim pas într-un proces juridic. Dacã problema cuiva nu
poate fi rezolvatã pe cale administrativã, acea persoanã poate încerca sã obþinã soluþionarea
problemei sale pe cale juridicã. Iatã mai jos un caz de soluþionare administrativã care implicã romi.

Familiei rome formate din Skender Bislimi, Mehreme Bislimi ºi cei ºase fii ai lor, toþi
din Bosnia Herþegovina, li s-au refuzat de cãtre autoritãþile italiene permisele de
rezidenþã cerute din motive umanitare ºi li s-a cerut sã pãrãseascã þara. Iniþial, ei
primiserã permisele de ºedere ca refugiaþi, iar în 1999 acestea le-au fost extinse pentru un
nou an cu condiþia sã îºi gãseascã un loc de muncã. Nereuºind sã facã acest lucru,
permisele le-au fost retrase în 2000.
Procurorul local a fãcut apel contra deciziei luate de “Questura” (autoritatea
poliþieneascã localã) în faþa tribunalului regional administrativ din Toscana (T.A.R.). În
plus, a adresat mai multe petiþii tribunalului civil din Florenþa împotriva ordinului de
expulzare semnat de prefectul Florenþei. Ca urmare a acestor acþiuni legale, prefectul
Florenþei a revocat decretul de expulzare ºi, ceva mai târziu, tribunalul administrativ
regional a acordat permisele de ºedere pe motive umanitare.
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În fine, ar trebui sã vã familiarizaþi cu prevederile constituþiei þãrii dumneavoastrã ºi cu legislaþia ºi
politicile anti-discriminare care existã. Legile ºi politicile publice legate de acele încãlcãri ale
drepturilor omului a cãror victime sunt în mod frecvent persoanele ºi comunitãþile rome (de pildã
drepturi ºi reglementãri privind locuinþele) ar trebui ºi ele cunoscute atunci când sunt tratate aceste
probleme.

Cum poate fi fãcutã o plângere la Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului6
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului de la Strasburg (Franþa) reprezintã doar una din instanþele
judecãtoreºti internaþionale care pot audia plângeri privind încãlcãri ale drepturilor omului. În
Europa, totuºi, aceasta este cea mai puternicã ºi accesibilã instanþã internaþionalã pentru rezolvarea
unor cazuri de drepturile omului. Dat fiind cã aceasta este curtea cãreia i s-au adresat romii din cazul
Ostrava, în cele ce urmeazã vom prezenta pe scurt cum s-a desfãºurat procesul.
Multe plângeri la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului sunt înaintate fãrã ajutorul unui avocat.
Acesta este un mare avantaj oferit de sistem - Convenþia europeanã a drepturilor omului nu este un
corpus complex de norme legale, ea fiind creatã în jurul unor concepte de bazã, universal înþelese ºi
legate de echitate, decenþã ºi respect pentru ceilalþi. Nu trebuie sã fiþi avocat pentru a arãta o
nedreptate, pentru a exprima ce înseamnã sã fii oprimat. În afara victimelor propriu zise, plângerile
pot fi iniþiate ºi de “reprezentanþi” care nu trebuie sã aibã nici o pregãtire specialã, ci doar sã le fi
fost acordatã de cãtre victime autoritatea de a acþiona în numele lor. Oricine poate fi un astfel de
reprezentant - de pildã un prieten, membru al unei organizaþii rome, preot etc.
Totuºi, este important ca încã de la începutul procesului sã existe consiliere juridicã din partea unui
avocat specializat în problematica normelor ºi jurisprudenþei Convenþiei europene, deoarece multe
plângeri primite de cãtre Curte sunt respinse din motive tehnice, de procedurã sau de alt fel. Existã
patru cerinþe pe care o plângere trebuie sã le îndeplineascã pentru a fi admisibilã:


Plângerea trebuie sã se refere la o presupusã încãlcare a unuia din drepturile prevãzute de
Convenþie sau de unul din protocoalele sale;



Petentul trebuie sã fi epuizat toate remediile interne;



Plângerea trebuie fãcutã în maxim ºase luni de la eºecul ultimului remediu intern;

Petentul trebuie sã fi fost o victimã a nedreptãþii invocate.

Majoritatea plângerilor sunt respinse de Curte pentru cã remediile interne nu au fost epuizate, adicã
petentul, înainte de a se adresa Curþii, nu a încercat sã îºi soluþioneze problema prin intermediul
tuturor mijloacelor legale permise de legislaþia internã. Multe plângeri sunt respinse ºi pentru cã, deºi
se referã la unele nedreptãþi, nu se referã ºi la drepturi protejate prin Convenþie. De pildã, Convenþia
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nu asigurã dreptul la asistenþã socialã în cazul sãracilor sau dreptul la locuinþã pentru cei fãrã
locuinþã. În aceste cazuri, tot ce protejeazã Convenþia este dreptul persoanei “la respectarea vieþii sale
private ºi de familie, a domiciliului sãu ºi a corespondenþei sale”(Articolul 8).
Scrisoarea iniþialã cãtre Curte
O plângere adresatã Curþii Europene a Drepturilor Omului trebuie fãcutã în termen de ºase luni
începând cu data de la care a fost pronunþatã ultima decizie definitivã a instanþelor interne. Acest
termen se încheie în momentul în care Curtea primeºte o scrisoare (sau fax) prin care se face
plângerea. Scrisoarea iniþialã trebuie sã precizeze detaliile de bazã ale plângerii ºi, dacã se poate, sã
nu depãºeascã 2-3 pagini ca lungime. Trebuie de asemenea sã precizeze numele, adresa, data ºi locul
de naºtere ale petentului, precum ºi sã rezume, pe cât de scurt cu putinþã, motivele principale ale
plângerii ºi sã arate ce articole ale Convenþiei au fost încãlcate. Dacã se poate, scrisoarea ar trebui sã
solicite Curþii sã indice dacã unele aspecte ale Convenþiei nu au fost luate în considerare în scrisoare.
Scrisoarea trebuie sã se încheie cu solicitarea de a primi un formular formal de depunere a plângerii.
Iatã mai jos un exemplu de o astfel de scrisoare.

The Registrar (Registraturã)
European Court of Human Rights (Curtea Europeanã a Drepturilor Omului)
Council of Europe (Consiliul Europei)
10 martie 2004
Dear Registrar (Stimatã registraturã),
Plângere - Articolul 14 Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului

Solicit Curþii sã ia în considerare urmãtoarea plângere, care se referã la o încãlcare de
cãtre Marea Britanie a Convenþiei Europene a Drepturilor Omului.
Numele meu este Fiona Smith ºi vã scriu în calitate de solicitant ºi reprezentant legal al
clientului meu Michael MacDonald, care se constituie ca parte vãtãmatã. Iatã mai jos
principalele aspecte ale plângerii
Petent

Reprezentant

Nume

Michael MacDonald

Naþionalitate

britanicã

Ocupaþie

Instalator liber profesionist
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Data naºterii

15.2.1953

Adresã permanentã

Convention Cottage

Adresã

26 Aubrey Street

Legalton, Herefordshire

Hereford HR4 0BU

England

England

Telefon

—

Telefon

01432 272401

Adresa curentã

Ca mai sus

Fax

01432 356080

Plângerea este împotriva guvernului Marii Britanii.
Iatã pe scurt fondul problemei ºi care cred cã sunt motivele pentru care plângerea poate
fi admisã.
Fapte
Petentul ºi familia sa sunt þigani care duc un mod de viaþã nomad tradiþional. Ei susþin
cã, având de suferit de pe urma hãrþuielii ºi mutãrii tot mai frecvente, s-au stabilit pentru
aproximativ zece ani în aºezarea þigãneascã aprobatã de autoritãþile locale din Legalton
în þinutul Hereford (Anglia). În 1999, au plecat, printre altele datoritã violenþelor ºi
tulburãrilor care îi împiedica sã doarmã noaptea, iar pe copii sã se joace în siguranþã în
timpul zilei. S-au mutat într-o casã închiriatã, dar nu au fost în stare sã se adapteze.
În octombrie 2000, petentul ºi familia sa s-au întors la Legalton ºi li s-a acordat, printro licenþã de utilizare, un lot de pãmânt în aºezarea þigãneascã respectivã, cu condiþia ca
ei, familia lor sau oaspeþii lor sã nu provoace “neplãceri” celor care trãiau acolo sau în
vecinãtatea aºezãrii. În data de 29 martie 2000, fiicei adulte a petentului, Kerry
MacDonald, i s-a acordat licenþã pentru a ocupa un teren adiacent unde locuia împreunã
cu Patrick Conner. Fiii adulþi ai petentului nu locuiau cu acesta, dar veneau des în
aºezare.
În data de 31 mai 2002 familia a primit o înºtiinþare prin care erau solicitaþi sã
elibereze ambele terenuri pe motiv cã Patrick Connner ºi copiii petentului - inclusiv fiii
sãi adulþi - s-au purtat necorespunzãtor ºi au provocat mari neplãceri celor din aºezare.
Petentul a contestat acuzaþiile ce i se aduceau. În data de 20 iulie 2001 consiliul local a
hotãrât cã cele douã terenuri înceteazã sã mai aparþinã celor cãrora le fuseserã acordate.
La acel moment, petentul ºi soþia sa trãiau împreunã cu cei patru copii minori, cel mai
mic având patru luni, ceilalþi fiind în vârstã de 14, 13 ºi respectiv 10 ani. Unul din copii
mergea regulat la ºcoala primarã din apropiere, iar ceilalþi erau sprijiniþi în acest sens,
inclusiv prin lecþii particulare acasã.
La primele ore ale dimineþii, în ziua de 4 septembrie 2001, consiliul a evacuat familia
printr-o acþiune care a durat cinci ore. Rulota pe care familia o deþinea nu i-a fost
înapoiatã, susþine petentul, decât dupã-amiaza târziu. Pe 6 septembrie consiliul le-a
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returnat bunurile care au fost aruncate pe marginea drumului la ceva distanþã de rulota
petentului.
Petentul susþine cã familia nu a primit nici un fel de sprijin sau sfat în privinþa
direcþiei în care ar fi putut merge, cu excepþia unei oferte de cazare la Anytown, care însã
nu lua în considerare legãturile familiei cu comunitatea localã - locuiserã în aºezarea de
la Legalton pentru aproape zece ani, iar în þinutul Hereford de aproape 25 de ani.
Petentul afirmã cã dupã evacuare familiei sale i s-a cerut în mod repetat sã se mute,
stresul ºi nesiguranþa rezultate afectând grav viaþa familiei sale.
Statutul victimei
Petentului i-a fost negatã posibilitatea de a aduce în faþa unei instanþe dovezi care sã
contrazicã acuzaþiile ce i-au fost aduse lui ºi familiei sale. A fost atât nedrept, cât ºi
inechitabil ca el ºi familia sa sã fie evacuaþi pentru motive legate de alte persoane adulte.
Nu a avut nici un mijloc prin care sã cearã consiliului local sã îºi dovedeascã acuzaþiile
împotriva lui ºi prin care sã se poatã opune revocãrii dreptului de utilizare a terenurilor
sau sã previnã evacuarea. Nu i-a fost acordatã ºansa de a aduce dovezi sau de a fi audiaþi
martori în aceastã chestiune. Ca urmare, nu se poate evalua dacã mãsurile luate de
consiliu au fost justificate sau potrivite cu învinuirea adusã. Nu existã nici o dovadã cã
în þinutul Hereford þiganii ar fi fost încurajaþi sã cumpere ºi sã locuiascã pe terenuri
proprii. Þiganii din zonã care doresc siguranþã nu se pot muta în aºezãri private deoarece
nu existã nici una. Din contrã, existã multe exemple de acþiuni de punere în practicã a
unor decizii împotriva ocupãrii de cãtre þiganii a propriilor terenuri. Mai mult, petentul
ºi familia sa au fost transformaþi astfel în oameni fãrã locuinþã, fiind în acest mod
privaþi de acces la educaþie ºi servicii medicale.
Date limitã/epuizarea remediilor
Clientul meu a obþinut sprijin legal pentru a contesta decizia consiliului de evacuare a
sa ºi a familiei sale pe motiv cã a fost incorectã, nejustificatã ºi cã ar fi trebuit sã aibã
posibilitatea sã se apere împotriva învinuirilor ce i se aduc prin decizia consiliului.
Contestaþia a fost respinsã în instanþã ºi dreptul la apel refuzat (ambele de cãtre judecãtor
ºi Curtea de apel). Respingerea contestaþiei a fost decisã de cãtre judecãtor în ziua de 3
decembrie (acum 4 luni ºi jumãtate), iar recursul a fost refuzat de cãtre Curtea de apel
în data de 1 martie (acum nouã zile).
Posibile încãlcãri ale Convenþiei
1.

Articolul 8
Dreptul clientului meu de a îi fi respectate viaþa privatã, familia ºi domiciliul a
fost în mod nejustificabil nerespectat.
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2.

Articolul 1 al Protocolului No.1
Pe parcursul evacuãrii, consiliul local nu a respectat proprietatea privatã a
clientului meu, deprivându-l în mod abuziv de bunurile personale ºi reþinându-i
unele din ele. Consiliul nu i-a restituit bunurile imediat, iar când a fãcut-o le-a
aruncat pe marginea drumului.

3.

Articolul 6
În timpul executãrii deciziei de încetare a dreptului de utilizare a terenului,
clientului meu nu i-a fost datã posibilitatea sã aducã dovezi sau martori împotriva
învinuirilor care i se aduceau. Conform dispoziþiilor licenþei de utilizare a
terenului, clientul meu se afla într-o poziþie de extrem de dezavantajatã, neavând
posibilitatea de a negocia de pe poziþii egale. Posibilitãþile de acþiune ale celor douã
pãrþi au fost inegale, iar clientului meu i s-a negat orice posibilitate efectivã de a
contesta în instanþã aceastã intervenþie în viaþa ºi domiciliul sãu ºi al familiei sale.

Vã rog sã acceptaþi aceastã scrisoare ca pe o introducere oficialã a plângerii astãzi. V-aº fi
recunoscãtoare dacã aþi confirma primirea ºi dacã aþi putea
1.

Sã îmi trimiteþi formularul potrivit pentru depunerea plângerii; ºi

2.

Sã îmi spuneþi dacã existã aspecte ale acestei plângeri asupra cãrora aþi dori mai
multe detalii (sau decizii relevante ale Curþii sau Comisiei pe care ar trebui sã le
iau în considerare)

A dumneavoastrã,
Curtea va rãspunde trimiþând formularul de plângere. Ea poate, de asemenea, indica dacã considerã
problematic vreunul din aspectele plângerii (ºi poate include o copie a cazurilor ce ar trebui
consultate), precum ºi dacã pe rol se aflã vreo plângere similarã.
Formularul trebuie apoi sã fie completat ºi trimis Curþii. În completarea formularului, petentul
trebuie sã se asigure cã a identificat ºi precizat toate articolele Convenþiei relevante pentru plângere.
Adesea se întâmpla ca, deºi nedreptatea sã fie clarã, modul în care Convenþia a fost încãlcatã sã nu
fie tot atât de evident. În asemenea cazuri, cea mai bunã soluþie este abordarea problemei din mai
multe perspective.
Exemplu
În funcþie de natura nedreptãþii comise, se poate evalua dacã nedreptatea respectivã afecteazã în mod
semnificativ viaþa privatã ºi familia victimei. Dacã da, exista vreun procedeu simplu ºi independent
prin care instanþele naþionale ar fi putut remedia situaþia? Rãspunsul la astfel de întrebãri poate fi
invocat în plângere prin referiri la încãlcãri ale articolelor 8 (dreptul la respectarea viaþii private ºi
de familie) ºi 13 (dreptul la un recurs efectiv). Dacã este invocatã o încãlcare a articolului 13 este în
general bine sã fie doveditã respectarea articolului 6 (ºi invers). Articolul 6 este relevant pentru cã
dacã statul aratã cã existã remedii legale interne, se poate contra-argumenta cã aceste remedii nu
corespund articolul 6, care prevede ca astfel de remedii sã fie realizate echitabil, independent, într-
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un termen rezonabil etc. Dacã încãlcarea articolului 8 este gravã, atunci se poate include ºi o referire
la articolul 3 (tratament degradant). Dacã încãlcarea articolului 8 presupune lipsa de respect faþã de
domiciliul cuiva, atunci se poate face referinþã ºi la articolul 1 al Protocolului 1 (protecþia
proprietãþii). În aproape toate cazurile care implicã romi se va putea în general invocate articole
independente de articolul 14 (anti-discriminare), dar se poate include, pentru contra-argumentare, o
referire la articolul 14 în legãturã cu alte articole. 7
Pe scurt
Articolul 3
“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau
degradante”
Articolul 6
“Orice persoanã are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public ºi într-un
termen rezonabil a cazuei sale, de cãtre o instanþã independentã ºi imparþialã, instituitã
de lege”
Articolul 8 (1)
“Orice persoanã are dreptul al respectarea vieþii sale private ºi de familie, a domiciliului
sãu ºi a corespondenþei sale”
Articolul 13
“Orice persoanã, ale cãrei drepturi ºi libertãþi recunoscute de prezenta Convenþie au fost
încãlcate, are dreptul sã se adreseze efectiv unei instanþe naþionale”
Articolul 14
“Exercitarea drepurilor ºi libertãþilor recunoscute de prezenta Convenþie trebuie sã fie
asiguratã fãrã nici o deosebire bazatã în special pe sex, rasã, culoare, limbã, reliie,opinii
politice sau orice alte opinii, origine naþionalã sau socialã, apartenenþa la o minoritate
naþionalã, avere, naºtere sau orice altã situaþie”
Protocolul 1, Articolul 1
“Orice persoanã fizicã sau juridicã are dreptul la respectarea bunurilor sale”
Adesea plângerile vor implica ºi alte articole, abordarea
potrivitã în aceste cazuri fiind ca în momentul în care aveþi
îndoieli sã includeþi totuºi toate articolele care vi se pare
relevante. Deºi Curtea nu doreºte sã aibã de a face cu
argumente irelevante, adesea acceptã faptul cã mai multe
articole ale Convenþiei se pot referi la o anumitã nedreptate,
admiþând deci cã o nedreptate poate îmbrãca multe forme.
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Comunicarea plângerii cãtre guverne
Doar aproximativ 10% din plângeri sunt “comunicate” pentru “observaþii” guvernelor implicate,
celelalte 90% fiind respinse înainte de aceastã etapã pentru unul din motivele deja menþionate.
Totuºi, odatã ce statului i se solicitã comentarii, Consiliul Europei poate oferi petentului sprijin legal
(limitat din punct de vedere financiar).
Dupã ce Curtea primeºte rãspuns de la statul respectiv, ea va decide dacã plângerea este admisã sau
nu. Înainte de a face acest lucru, ea poate programa o audiere a pãrþilor. Dacã petentul beneficiazã
de sprijin legal, atunci prin acesta vor fi acoperite costurile transportului ºi cazãrii în Strasbourg.
Dacã plângerea este admisã de cãtre Curte, aceasta va încuraja pãrþile sã ajungã la un acord înainte
de începerea procedurilor juridice. Dacã acest lucru este posibil, el trebuie luat în considerare cu
seriozitate (deºi nici una din pãrþi nu va fi criticatã pentru faptul cã nu a dorit acest lucru).
Avantajele unei astfel de soluþii constau în aceea cã petentul ar putea obþine cu mult mai mult decât
în cazul unei decizii a Curþii, care de altfel poate sã nu decidã în favoarea lui.
Dacã nu se poate ajunge la un acord, Curtea va decide în funcþie de caz (este posibil sã o facã dupã
ce au loc audieri).
Existã posibilitatea ca, în procesele Curþii, terþe pãrþi (de pildã ONG-uri) sã intervinã ºi sã ofere
informaþii obiective despre faptele de fond ale plângerii. De pildã, se pot oferi informaþii în legãturã
cu problemele pe care le au de înfruntat romii în anumite þãri sau regiuni. Aceste informaþii pot fi
foarte utile în a arãta cã nedreptãþile semnalate de plângere nu reprezintã un caz izolat.
Cazuri urgente
Dacã plângerea se referã la încãlcãri grave ale drepturilor ºi este necesarã acþiunea imediatã a
Comisiei, o cerere specialã de ajutor poate fi fãcutã potrivit “Hotãrârii 39”. Dacã plângerea aratã cã
viaþa cuiva este pusã în pericol în permanenþã ºi cã acest risc este iminent, Curtea poate fi solicitatã
sã facã, în timpul analizãrii cazului, o cerere guvernului respectiv pentru a asigura siguranþa
petentului pânã când Curtea se pronunþã definitiv în legãturã cu respectiva plângere.
Atunci când Curtea nu e pregãtitã sã solicite mãsuri împotriva statului implicat, ea poate totuºi sã
grãbeascã soluþionarea plângerii ºi sã informeze statul respectiv de acest lucru. Aceastã mãsurã poate
fi un mecanism eficient de a focaliza atenþia statul respectiv asupra unei probleme, arãtându-i
acestuia preocuparea Curþii faþã de modul în care statul înþelege sã rãspundã acestei solicitãri; este
uimitor cât de des acest lucru ajutã în soluþionarea unei probleme dificile.

Alte Curþi ºi Tribunale Internaþionale
specializate în Drepturile omului
Existã ºi alte curþi ºi tribunale care au competenþã în privinþa drepturilor omului. În ceea ce îi
priveºte pe romi, mai multe organisme ale ONU permit audierea plângerilor individuale. Comitetul
pentru drepturile omului al ONU (HRC), Comitetul ONU împotriva torturii (CAT), Comitetul
ONU pentru eliminarea discriminãrii împotriva femeilor (CEDAW) dispun de mecanisme de
audiere a plângerilor individuale în cazuri de încãlcare a drepturilor omului. Nu toate statele au
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ratificat aºa-zisele “protocoale adiþionale” care fac posibilã depunerea plângerilor la comitetele ONU.
Totuºi, unele dintre aceste mecanisme pot avea rezultate extrem de importante pentru romi. De pildã,
în urma unei decizii din 2003 a Comitetului ONU împotriva torturii, într-un caz de pogrom
împotriva unei comunitãþi de romi în 1995, autoritãþile din Muntenegru au fost obligate sã plãteascã
aproape 900.000 de Euro victimelor. Mai multe informaþii privind procedurile ONU de acceptare a
unei plângeri, precum ºi informaþii privind semnarea de cãtre þara dumneavoastrã a protocolului
opþional care face posibile aceste proceduri pot fi gãsite pe site-ul Înaltului Comisariat al ONU
pentru Drepturile Omului (www.unhchr.ch) sau contactând birourile ERRC.

Exercitarea ºi Protejarea Drepturilor:

Priviþi fotografiile de mai jos:

Fotografia A

Fotografia B

Acest bãrbat tocmai a fost
eliberat din custodia poliþiei

Aceastã locuinþã este situatã într-o comunitate romã
la periferia unui important oraº occidental

1.

Ce drepturi au fost încãlcate?

2.

Ce posibilitãþi existã (dacã existã) de a aduce aceste cazuri în faþa justiþiei în instanþe naþionale?

3.

Dacã acest caz ar fi tratat la nivel internaþional, care sunt procedurile pentru depunerea unei
plângeri?
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În tabelul de mai jos, completaþi cele douã coloane cu argumente pro ºi contra aducerii în faþa
justiþiei a unor astfel de cazuri
Pro

Contra

























Note
1

Termen latin pentru “de fapt”, în realitate sau în mod real. Adesea folosit în loc de “în mod real” pentru a arãta cã
instanþa judecãtoreascã va trata ca pe un fapt un act al unei autoritãþi sau al unui organism ce acþioneazã ca ºi cum
ar avea autoritate, chiar dacã nu se îndeplinesc reglementãri cerute de lege. În acest context al segregãrii în ºcoli, de
facto se referã la segregare ca fiind un fapt împlinit, fãrã a fi însã direct generat de o acþiune sau politicã
guvernamentalã care sã aibã acest scop,
2 Termen latin pentru “de drept”, just, legitim sau constituþional. Este adesea folosit cu înþelesul “prevãzut de lege” sau
“conform legii”. În acest context se referã la existenþa unei politici sau legi care prevede segregarea rasialã în ºcoli.
3 Mai multe informaþii despre acest caz ºi problema segregãrii în sistemul de învãþãmânt din Europa Centralã ºi de Est
se gãsesc în cele douã rapoarte ale ERRC: A Special Remedy: Roma and Schools for the Mentally Handicapped in the Czech
Republic (1999); ºi Stigmata: Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe (2004). Ambele publicaþii sunt
disponibile pe site-ul ERRC (www.errc.org).
4 Jurisprudenþã este un termen legal care se referã la întregul domeniu al dreptului ca disciplinã ºi profesie, precum ºi
la filosofia dreptului. În acest context, jurisprudenþã se referã la deciziile, hotãrârile ºi opiniile în materie de drept
exprimate în procese înaintate Curþii Europene a Drepturilor Omului. Aceste opinii includ atât poziþia adoptatã de
majoritate, cât ºi poziþiile divergente.
5 Adaptat din Camille Giffard. The Torture Reporting Handbook. Colchester: University of Essex, Human Rights Centre,
2000.
6 Urmãtoarele pasaje sunt preluate în mare parte din Clements, Luke, “Litigating cases on behalf of Roma before the
Court and Commission in Strasbourg”, Roma Rights, Winter 1998.
7 Textul Convenþiei europene se gãseºte în întregime la sfârºitul acestui manual. Alte informaþii privind Convenþia se
gãsesc la http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm
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Partea B
Exercitarea ºi protejarea drepturilor

Capitolul 9.

Acþiunea directã

Cum sã îþi cunoºti drepturile ºi sã lupþi pentru ele

9. ACÞIUNEA DIRECTÃ

Introducere
Ultima parte a acestui manual este dedicatã câtorva chestiuni privind acþiunea directã. În domeniul
drepturilor omului, acþiunea directã presupune acþiunea publicã ºi de cele mai multe ori colectivã a
unor persoane sau grupuri care încearcã sã punã în discuþie cazurile de încãlcare a drepturilor
omului pentru a determina schimbarea socialã ºi respectul pentru drepturile omului.

Demonstraþiile publice
Demonstraþiile publice pot fi un instrument foarte puternic de advocacy. Cei care sunt dispuºi sã
sacrifice o mare parte din timpul lor (ºi de multe ori sã se expunã unor riscuri) pentru a-ºi exprima
în spaþiul public poziþia faþã de o anumitã problemã pot, în circumstanþe prielnice, sã transmitã cu
succes mesajul lor privind necesitatea intervenþiei într-o chestiune specificã celor responsabili de
crearea politicilor publice sau legislaþiei.
Demonstraþia publicã este un act ce se sprijinã pe legea
fundamentalã a drepturilor omului. Pactul internaþional
privind drepturile politice ºi civile garanteazã libertatea de
exprimare (articolul 19) ºi dreptul la întrunire paºnicã
(articolul 21). Convenþia europeanã a drepturilor omului
include garanþii asemãnãtoare în articolele 10 ºi 11. Alte
drepturi, precum dreptul la negociere colectivã, pot fi
exercitate în timpul demonstraþiilor publice.

Demonstraþia publicã este un act
ce se sprijinã pe legea
fundamentalã a drepturilor omului.

În regimurile democratice, demonstraþiile publice sunt parte integrantã a discursului public.
Grupurile îºi exprimã frecvent opiniile în spaþiul public, prezentându-ºi cauza ca pe una de interes
comun, care poate fi împãrtãºitã de mulþi. În societãþile nedemocratice - cele dictatoriale sau conduse
prin orice fel de putere autoritarã sau abuzivã - demonstraþiile publice pot fi mai periculoase, dar în
acelaºi timp, pot fi mai eficiente, pentru cã ele reprezintã o provocare directã la adresa conducerii
autoritare. În unele cazuri, prãbuºirea regimului dictatorial a fost precedatã adesea de demonstraþii
publice.
În anumite momente, demonstraþiile publice pot marca momente cruciale în viaþa publicã a unei
societãþi. Amplele demonstraþii ce au avut loc în întreaga Europã în anii optzeci - în special în Marea
Britanie ºi Germania - au contribuit la consolidarea unei ostilitãþi publice faþã de armele nucleare.
În mod similar, sutele de mii de americani, albi ºi negri deopotrivã, care au participat în 1963 la
“Marºul spre Washington pentru locuri de muncã ºi libertate”, au devenit imaginea publicã a
sprijinului popular pentru miºcarea nord-americanã pentru drepturi civile ºi au contribuit la
eliminarea legilor ºi politicilor segregaþioniste din Statele Unite.
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Demonstraþiile publice pot, de asemenea, deveni puncte de referinþã în istoria miºcãrilor de
rezistenþã. De pildã, în Africa de Sud, demonstraþiile publice violent reprimate de cãtre autoritãþi în
Sharpeville (1960) ºi Soweto (1976) au devenit momente de referinþã pentru miºcarea de rezistenþã
împotriva regimului rasist de apartheid.
Nesupunerea civicã non-violentã
În multe cazuri, demonstraþiile publice sunt legale. Aºa cum am vãzut mai devreme, ele sunt
garantate de cãtre legislaþia internaþionalã în domeniul drepturilor omului. Totuºi, în anumite cazuri
acest lucru nu se întâmplã. Cel puþin o ºcoalã de gândire privind acþiunile legate de drepturile
omului - susþinãtorii “nesupunerii civice” - sprijinã încãlcarea (non-violentã) a legii pentru a impune
în spaþiul public anumite cereri.
În a doua jumãtate a secolului XX, Mohandas K. Karamchand Ghandi a fost poate cel mai influent
susþinãtor a nesupunerii civice non-violente ca mijloc de schimbare socialã. Pe parcursul mai multor
decenii în care a militat pentru drepturile minoritãþii indiene din Africa de Sud ºi a câºtigat
independenþa Indiei faþã de autoritatea colonialã britanicã,
Ghandi a formulat ºi dezvoltat un mod de acþiune bazat pe
“nesupunerea civicã devine o
“arma non-violentã Satyagraha1 ºi necooperare”. În scrierile ºi
datorie sacrã atunci când statul nu
acþiunile sale, conceptele de “nesupunere civicã” ºi
mai respectã legile sau devine
“necooperare” sunt strâns legate: “Necooperarea ºi nespunerea
corupt (ceea ce este acelaºi
civicã sunt diferitã, însã [reprezintã] ramuri ale aceluiaºi
lucru)”.
arbore Satyagraha (forþa adevãrului). […] Necooperarea cu
rãul este o datorie aºa cum este ºi cooperarea cu binele”.
Ghandi a caracterizat nesupunerea civicã drept “susþinerea
unui drept pe care legea ar trebui sã-l confere, dar nu o face” ºi la un moment dat a susþinut cã
“nesupunerea civicã devine o datorie sacrã atunci când statul nu mai respectã legile sau devine
corupt (ceea ce este acelaºi lucru)”.
Exemplul poate cel mai clar de nesupunere civicã în accepþiunea lui Ghandi este reprezentat de
“Satyagraha sãrii” din 1930.2 Monopolul britanic asupra sãrii în India impunea ca vânzarea sau
producerea sãrii de altcineva decât stãpânirea britanicã sã fie considerate infracþiuni ce trebuiau
sancþionate prin lege. Sarea putea fi cu uºurinþã strânsã pe coastele joase ale Indiei, însã oamenii erau
forþaþi sã plãteascã pentru un mineral pe care îl puteau strânge foarte simplu ei înºiºi gratis. Ghandi
i-a adresat mai întâi o scrisoare guvernatorului de atunci al Indiei, lordul Irwin, datatã 2 martie 1930,
în care susþinea cã “dacã scrisoarea mea nu vã înduplecã inima, în a unsprezecea zi a acestei luni,
împreunã cu muncitorii de la Ashram de care voi putea dispune, nu voi mai respecta prevederile
legilor privind producerea ºi distribuþia sãrii. Consider aceastã taxã ca fiind cea mai inechitabilã
dintre toate pentru un om sãrac. Dat fiind cã Miºcarea pentru Independenþã se adreseazã în special
oamenilor sãraci din India, începutul va fi fãcut prin acest rãu”. Ghandi fãcea astfel legãtura între o
taxã legalã nedreaptã ºi controlul puterii coloniale asupra resurselor Indiei, deci asupra suveranitãþii
ºi independenþei sale. Un alt aspect important al acestei Satyagraha era faptul cã resursa în chestiune
- sarea - era folositã pe întreg teritoriul Indiei, indiferent de castã, clasã, etnie sau religie ºi astfel putea
sã atragã atenþia tuturor indienilor.
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Secretarul guvernatorului a rãspuns scrisorii, afirmând cã Ghandi ar “prevedea o acþiune care implicã
în mod clar încãlcarea legii ºi tulburarea ordinii publice”. Ca rãspuns, Ghandi s-a hotãrât sã iniþieze
miºcarea. În zorii zilei de 12 martie 1930, Ghandi a pãrãsit Sabarmati Ashram cu 78 de voluntari.3
El ºi însoþitorii sãi au strãbãtut peste 300 km pe jos, oprindu-se în satele ºi oraºele de pe drum pentru
a-i convinge pe oameni sã se alãture miºcãrii. Au ajuns la Dandi pe 5 aprilie. Când au ajuns, Ghandi
a luat un mic bulgãre de sare naturalã de pe jos, dând astfel un exemplu de sfidare a legii, sutelor de
mii de oameni. Ghandi a fost arestat ºi mii de alte persoane au fost închise împreunã cu el. Totuºi,
lordul Irwin a acceptat sã vorbeascã cu Ghandi ºi ulterior puterea colonialã britanicã a fost de acord
cu o conferinþã la Londra unde sã fie invitate toate pãrþile implicate pentru a negocia termenii unei
posibile independenþe a Indiei. Ghandi a mers la Londra în 1931 ºi s-a întâlnit cu câþiva din
susþinãtorii sãi europeni, însã negocierile nu au dus la nici un rezultat. La întoarcerea sa în India, a
fost din nou arestat, o dovadã a importanþei acelui simplu act de sfidare a legilor privind sarea.
Scrierile ºi activitatea lui Ghandi au fost foarte influente în a doua parte a secolului XX, inspirând
alte miºcãri pentru apãrarea drepturilor omului. De pildã, în de acum legendara “Scrisoare dintr-o
închisoare din Birmingham” (1963), Martin Luther King Jr. a rãspuns astfel criticilor care considerau
mult prea extreme tacticile sale (organizarea non-violentã a rezistenþei negrilor americani faþã de
guvernarea albilor, prin nesupunere faþã de legile explicit rasiste):
Ca ºi în trecut, speranþele ne-au fost spulberate ºi umbra unei adânci dezamãgiri s-a oprit
asupra noastrã. Nu am avut altã alternativã decât sã ne pregãtim pentru acþiuni directe, iar
trupurile noastre sã fie acelea care ne vor susþine cauza în faþa conºtiinþei comunitãþii locale ºi
naþionale. Pe deplin conºtienþi de dificultãþile unei astfel de acþiuni, am decis sã începem
printr-un proces de auto-purificare. Am început o serie de dezbateri privind non-violenþa ºi neam întrebat fãrã încetare: “Suntem capabili sã acceptãm loviturile fãrã sã ripostãm? Suntem
capabili sã îndurãm chinurile închisorii?” […]
Pe drept cuvânt te poþi întreba “de ce acþiune directã? de
ce manifestaþii, marºuri ºi aºa mai departe? Nu e
negocierea o cale mai potrivitã?” Ai dreptate sã aduci în
discuþie negocierea. Într-adevãr, acesta este scopul
acþiunii directe. Acþiunea directã non-violentã cautã sã
creeze o situaþie de crizã, de intense tensiuni, care sã
forþeze o comunitate ce a refuzat cu obstinaþie
negocierea sã înþeleagã în sfârºit necesitatea acestei
negocieri. Acþiunea directã cautã sã punã problema întro astfel de luminã încât sã nu mai poatã fi ignoratã. […]

Acþiunea directã non-violentã
cautã sã creeze o situaþie de
crizã, de intense tensiuni,
care sã forþeze o comunitate
ce a refuzat cu obstinaþie
negocierea sã înþeleagã în
sfârºit necesitatea acestei
negocieri.

Scopul programului nostru de acþiune directã este sã creeze o situaþie atât de strâns legatã de
ideea de crizã încât începerea negocierilor sã fie inevitabilã. De aceea sunt întru totul de acord
cu opþiunea voastrã pentru negociere. Prea multã vreme dragele noastre þinuturi ale Sudului
au fost lãsate în urmã de tragicul efort de a trãi mai degrabã sub imperiul monologului decât
în dialog. […]
ªtim, de-a lungul unor experienþe dureroase, cã libertatea nu a fost nicicând oferitã de bunã
voie de cãtre opresor; ea trebuie cerutã de cei opresaþi. Cu toatã sinceritatea o spun, a trebuit
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sã încep o campanie de acþiuni directe, care, pentru cei care nu au suferit prosteºte de pe urma
bolii segregãrii, a fost “la timpul potrivit”. Ani de zile am auzit “Aºteaptã!” În auzul fiecãrui
negru acest “aºteaptã” sunã supãrãtor de familiar. Acest “aºteaptã” a însemnat aproape
întotdeauna “niciodatã”. Trebuie sã înþelegem, aºa cum a fãcut-o unul dintre distinºii noºtri
juriºti, cã “dreptatea amânatã prea multã vreme este dreptate refuzatã”. […]
Eºti preocupat de disponibilitatea noastrã de a încãlca unele legi. Aceasta este o preocupare
legitimã. De vreme ce îi sfãtuim mereu pe oameni sã se supunã deciziei Curþii Supreme din
1954 ce incrimineazã segregarea în ºcolile publice, poate pãrea paradoxal sã încãlcãm unele legi
în mod conºtient. Cineva se poate întreba pe drept cuvânt “cum poþi propovãdui supunerea
faþã de anumite legi ºi încãlcarea altora?” Rãspunsul stã în faptul cã existã douã feluri de legi:
drepte ºi nedrepte. Sunt primul care sã susþinã respectarea legilor drepte. Avem nu doar
obligaþia legalã, ci ºi datoria moralã sã respectãm ºi sã ne supunem legilor drepte. În acelaºi
timp, avem responsabilitatea moralã sã nu ne supunem legilor nedrepte. Aºa cum ne spune ºi
Sf. Augustin, “o lege nedreaptã nu poate fi lege”.
În prezent, nesupunerea civilã este folositã în special de activiºtii în problema protecþiei mediului.
De pildã, grupul Greenpeace - actualmente unul din cele mai cunoscute ºi de succes grupuri
militante pentru protecþia mediului - ºi-a început campania împotriva degradãrii mediului
înconjurãtor în 1971 printr-o expediþie de voluntari ºi jurnaliºti în Amchitka (o regiune din nordul
Alaskãi unde guvernul american fãcea teste nucleare subterane pentru “a fi martori” la teste. Pânã
astãzi, una din componentele strategiei Greenpeace rãmâne “confruntarea neviolentã în probleme ºi
cazuri majore de protecþia mediului pentru a îmbunãtãþi impactul ºi calitatea dezbaterii publice”.
Cum pot romii folosi acþiunea directã
Unii activiºti romi din Europa au apelat la metode de acþiune directã. La sfârºitul anilor optzeci ºi
începutul anilor nouãzeci, organizaþia non-guvernamentalã cu sediul la Hamburg Roma National
Congress (Congresul Naþional Rom) a organizat o miºcare grassroot a mai multor mii de romi, în
special din vestul Germaniei, cu scopul de a se opune ameninþãrilor de expulzare iniþial în Iugoslavia
ºi dupã prãbuºirea acesteia, în statele succesoare. Unul din momentele campaniei l-a reprezentat
mãrºãluirea paºnicã a activiºtilor Congresului, a romilor ameninþaþi cu expulzarea ºi a altor
simpatizanþi ai cauzei, timp de o lunã în vestul Germaniei, din capitalã regionalã în capitalã
regionalã, militând pentru ceea ce ei au numit “dreptul de a rãmâne”: dreptul de a rãmâne în
Germania ºi a nu fi expulzaþi cu forþa. Protestul a rãmas pânã în prezent unul din cele mai
importante din istoria acþiunilor romilor, prin faptul cã activiºtii Congresului Naþional Rom au reuºit
sã îi convingã pe romi sã lupte pentru drepturile lor, în ciuda presiunilor intense ale autoritãþilor
germane care trebuiau sã facã faþã ordinelor de expulzare. În plus, miºcarea reprezintã una din cele
mai vizibile ºi coerente acþiuni civice împotriva actualelor reglementãri ºi practici occidentale
(preluate în prezent ºi de þãrile din Europa Centralã ºi de Est), extrem de restrictive în privinþa
regimului strãinilor.
În noiembrie 1990, membrii Congresului Naþional Rom împreunã cu câteva sute de romi din fosta
Iugoslavie au încercat sã treacã frontiera germano-elveþianã din landul german Baden-Würtemmberg
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pentru a ajunge în Elveþia. Romii erau în majoritate cetãþeni iugoslavi cãrora le fuseserã refuzate de
cãtre autoritãþile germane solicitãrile de azil. Grupul intenþiona sã ajungã la Înaltul Comisariat
pentru Refugiaþi al Naþiunilor Unite (UNHCR) de la Geneva ºi sã solicite azil acolo. Dat fiind cã
majoritãþii celor prezenþi le fusese refuzat statutul de azilanþi în Germania, aceºtia nu au putut intra
pe teritoriul Elveþiei. Domnului Rudko Kawczynski, conducãtorul Congresului ºi altor câtorva
colegi le-a fost permisã intrarea ºi au mers singuri la sediul UNHCR, lãsând mijloacele de transport
utilizate ºi aproximativ trei sute de romi la frontiera germano-elveþianã. Acestea au blocat unul din
culoarele de trecere de la punctul de frontierã. Poliþia oraºului Lörrach l-a acuzat pe dl. Kawczynski
(ºi pe nimeni altcineva din grup) de “constrângere” (Nötigung) - aproximativ echivalentul “încãlcãrii
ordinii publice” - pentru blocarea parþialã a punctului de trecere a frontierei (sau ca responsabil
pentru cei care au blocat punctul de trecere al frontierei). Dupã ce dl. Kawczynski a fost gãsit vinovat,
cazul a fost reexaminat de diverse instanþe de apel ºi într-un final a fost adus în faþa Curþii
Constituþionale Germane în 1994, unde a rãmas pânã în prezent. Dl. Kawczynski a fost somat sã dea
curs sentinþei care îl obliga la cincizeci de zile de detenþie, însã a fãcut recurs.

Acþiunea directã într-o societate globalã
Interconexiunile tot mai complexe ºi mai strânse pe scalã
globalã aduc cu ele noi posibilitãþi ºi strategii de acþiune.
Interconexiunile tot mai complexe
Probabil cel mai vizibil factor de schimbare este internetul,
ºi mai strânse pe scalã globalã
care aduce mai aproape oameni ºi comunitãþi din toatã lumea,
aduc cu ele noi posibilitãþi ºi
reducând semnificativ barierele de comunicare. Activiºtii
strategii de acþiune
romii au fost ºi sunt utilizatori frecvenþi ai internetului ºi
multe miºcãri ºi organizaþii care militeazã azi pentru
drepturile romilor îºi desfãºoarã activitatea în mare parte în spaþiul virtual. Multe din acþiunile
recente de protest ale activiºtilor romi au mai întâi ºi în principal acþiuni bazate pe facilitãþile ºi
caracteristicile internetului.
Însã internetul nu este singurul element de noutate pe care activiºtii îl pot utiliza în era globalizãrii.
Interdependenþa tot mai strânsã din economia mondialã reprezintã un factor care poate ajuta la
combaterea injustiþiei (prin sancþiuni economice). De pildã, mulþi atribuie colapsul regimului rasist
de apartheid din Africa de Sud plecãrii masive a investitorilor în anii optzeci, când activiºtii au reuºit
sã convingã companiile internaþionale ºi guvernele sã nu investeascã în Africa de Sud sau sã îºi
retragã investiþiile de acolo. Impactul acestor acþiuni asupra economiei Africii de Sud a fost unul din
principalii factori care au convins în cele din urmã guvernul sud african sã înceapã negocierea unei
tranziþii paºnice de la guvernarea bazatã pe aºa zisa “superioritate a albilor” la democraþie.
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Dreptul ºi dreptatea
Acþiunea directã - ca orice acþiune - are efecte profunde ºi de duratã, putând câºtiga un larg sprijin
public, dacã este bazatã pe principii de drept ºi este perceputã ca atare. Existã milioane de romi în
Europa. Potenþial, aceasta reprezintã o bazã de acþiune extrem de puternicã. Totuºi, miºcãrile
militând pentru drepturile romilor au puþine ºanse de reuºitã atâta timp cât nu îºi sprijinã acþiunile
pe principii de drept. Sunt multe motive pentru care mulþi pot simpatiza cu miºcãrile militante ale
romilor: opresiunea repugnã multora, mulþi sunt înclinaþi sã îi ajute pe ceilalþi sã îºi recapete
demnitatea, în special atunci când degradarea a fost cauzatã de nedreptãþi de lungã duratã. Situaþia
de astãzi a romilor din Europa este rezultatul unei lungi opresiuni izvorâte din atitudini ºi acþiuni
rasiste. Acest lucru face din drepturile romilor o chestiune ce þine de principiile de drept care îi
priveºte pe toþi europenii. Romii pot ºi trebuie sã consolideze bazele legale ale miºcãrilor pentru
drepturile romilor, acordând sprijin ºi altor grupuri discriminate: bãrbaþii ar trebui sã sprijine
femeile, heterosexualii sã sprijine homosexualii, cetãþenii sã-i sprijine pe cei fãrã cetãþenie etc.
Dincolo de orice consideraþii pragmatice sau de naturã politicã, acestea sunt în primul rând datorii
morale. Este totuºi ºi o bunã strategie politicã: activiºtii pentru drepturile romilor au avantajul
puterii numerice ce poate fi valorificat numai prin ralierea la cauze comune ºi promovarea
solidaritãþii umane.
Note:
1

2

3

Gandhi a propus termenul “satyagraha” pentru a denumi propria teorie ºi practicã a non-violenþei. Gandhi obiºnuia
sã se autodescrie mai ales ca un devotat (sau cãutãtor) al “satya” (adevãr), care nu putea fi atins altfel decât prin
“ahimsa” (non-violenþã, iubire) ºi “brahmacharya” (celibat, dãruire cãtre Dumnezeu). Gandhi a caracterizat în mai
multe feluri Satyagraha (forþa-adevãrului) drept “o lege cu aplicabilitate universalã”; “o cãutare neîncetatã a
adevãrului ºi o determinare pentru cãutarea adevãrului”; “un proces de educare a opiniei publice, astfel încât sã
cuprindã toate elementele societãþii, devenind irezistibil”; “un substitut eficace al violenþei”.
Aceasta secþiune este o adaptatã dupã Marºul Sãrii cãtre Dandi, disponibil la http://www.english.emory.
edu/Bahri/Dandi.html
Informaþii detaliate despre Satyagraha sãrii puteþi gãsi la http://www.mkgandhi.org/Civil%20Disobedience/salt_
tax.htm
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Cum sã îþi cunoºti drepturile
ºi sã lupþi pentru ele

Anexe

Ghid pentru activiºtii romi

Anexe

Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului

Cum sã îþi cunoºti drepturile ºi sã lupþi pentru ele

DECLARAÞIA UNIVERSALÃ A DREPTURILOR OMULUI 1

Preambul
Considerând cã recunoaºterea demnitãþii inerente tuturor membrilor familiei umane ºi a drepturilor
lor egale ºi inalienabile constituie fundamentul libertãþii, dreptãþii ºi pãcii în lume,
Considerând cã ignorarea ºi dispreþuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revoltã
conºtiinþa omenirii ºi cã fãurirea unei lumi în care fiinþele umane se vor bucura de libertatea
cuvântului ºi a convingerilor, eliberate de teamã ºi de mizerie, a fost proclamatã drept cea mai înaltã
aspiraþie a omului,
Considerând cã este esenþial ca drepturile omului sã fie protejate de un sistem de drept pentru ca
omul sã nu fie constrâns, ca mijloc suprem, la revoltã împotriva tiraniei ºi a asupririi,
Considerând cã este esenþial sã fie încurajatã dezvoltarea relaþiilor prieteneºti între naþiuni,
Considerând cã în Cartã popoarele Naþiunilor Unite au proclamat din nou credinþa lor în drepturile
fundamentale ale omului, în demnitatea ºi în valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a
bãrbaþilor ºi femeilor ºi cã s-au hotãrât sã favorizeze progresul social ºi sã instaureze condiþii de viaþã
mai bune în cadrul unei libertãþi mai mari,
Considerând cã în Cartã statele membre s–au angajat sã promoveze, în colaborare cu Organizaþia
Naþiunilor Unite, respectul universal ºi efectiv al drepturilor omului ºi al libertãþilor fundamentale,
Considerând cã o concepþie comunã despre aceste drepturi ºi libertãþi este de cea mai mare
importanþã pentru realizarea deplinã a acestui angajament,
ADUNAREA GENERALÃ proclamã prezenta DECLARAÞIE UNIVERSALÃ A DREPTURILOR
OMULUI ca ideal comun cãtre care trebuie sã tindã toate popoarele ºi toate naþiunile, pentru ca
toate persoanele ºi toate organele societãþii, având în vedere permanent aceastã Declaraþie, sã se
strãduiascã, prin învãþãturã ºi educaþie, sã dezvolte respectul pentru aceste drepturi ºi libertãþi ºi sã
asigure, prin mãsuri progresive, de ordin naþional ºi internaþional, recunoaºterea ºi aplicarea lor
universalã ºi efectivã, atât în cadrul statelor membre înseºi, cât ºi în teritoriile aflate sub jurisdicþia
lor.
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Articolul 1
Toate fiinþele umane se nasc libere ºi egale în demnitate ºi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raþiune
ºi conºtiinþã ºi trebuie sã se comporte unele faþã de celelalte în spiritul fraternitãþii.

Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile ºi de toate libertãþile proclamate în prezenta
Declaraþie, fãrã nici o deosebire, în special de rasã, de culoare, de sex, de limbã, de religie, de opinie
politicã sau de orice altã opinie, de origine naþionalã sau socialã, de avere, de naºtere sau decurgând
din orice altã situaþie. Pe lângã aceasta, nu se va face nici o deosebire bazatã pe statutul politic, juridic
sau internaþional al þãrii sau al teritoriului de care aparþine o persoanã, fie aceastã þarã sau teritoriu
independente, sub tutelã, neautonome sau supuse unei alte limitãri oarecare de suveranitate.

Articolul 3
Orice fiinþã umanã are dreptul la viaþã, la libertate ºi la securitatea sa.

Articolul 4
Nimeni nu va fi þinut în sclavie, nici în robie; sclavia ºi comerþul cu sclavi sunt interzise sub toate
formele lor.

Articolul 5
Nimeni nu va fi supus la torturã, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Articolul 6
Fiecare are dreptul sã i se recunoascã pretutindeni personalitatea sa juridicã, oriunde s-ar afla.

Articolul 7
Toþi oamenii sunt egali în faþa legii ºi au dreptul, fãrã nici o deosebire, la o protecþie egalã împotriva
oricãrei discriminãri care ar încãlca prezenta declaraþie ºi împotriva oricãrei provocãri la o astfel de
discriminare.

Articolul 8
Orice persoanã are dreptul sã se adreseze în mod efectiv instanþelor judiciare naþionale competente
împotriva actelor care violeazã drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constituþie ºi lege.

Articolul 9
Nimeni nu trebuie sã fie arestat, deþinut sau exilat în mod arbitrar.
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Articolul 10
Orice persoanã are dreptul, în deplinã egalitate, sã fi audiatã echitabil ºi public de cãtre un tribunal
independent ºi imparþial care va hotãrî fie asupra drepturilor ºi obligaþiilor sale, fie asupra
temeiniciei oricãrei acuzaþii penale îndreptatã împotriva sa.

Articolul 11
1.

Orice persoana acuzatã de un delict penal are dreptul la prezumþia de nevinovãþie pânã când
vinovãþia sa va fi doveditã în mod legal în cursul unui proces public în cadrul cãruia i s-au
asigurat toate garanþiile necesare apãrãrii sale.

2.

Nimeni nu va fi condamnat pentru acþiuni sau omisiuni care, în momentul când au fost
comise, nu constituiau un act delictuos potrivit dreptului naþional sau internaþional. De
asemenea, nu se va aplica o nici o pedeapsã mai asprã decât aceea care era aplicabilã când a
fost comis actul delictuos.

Articolul 12
Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viaþa sa particularã, în familia sa, în domiciliul
sãu ori în corespondenþa sa, nici al altor atingeri ale onoarei sau reputaþiei sale. Orice persoanã are
dreptul la protecþia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri.

Articolul 13
1.

Orice persoanã are dreptul de a circula liber ºi de a îºi alege reºedinþa în interiorul graniþelor
unui stat.

2.

Orice persoanã are dreptul de a pãrãsi orice þarã, inclusiv a sa ºi de reveni în þara sa.

Articolul 14
1.

În cazul persecuþiei, orice persoanã are dreptul de a cãuta azil ºi de a beneficia de azil în alte
þãri.

2.

Acest drept nu poate fi invocat în cazul unor urmãriri penale bazate pe comiterea unei crime
de drept comun sau pe acþiuni contrare scopurilor ºi principiilor Naþiunilor Unite.

Articolul 15
1.

Orice individ are dreptul la o cetãþenie.

2.

Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetãþenia sa, nici de dreptul de a îºi schimba
cetãþenia.
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Articolul 16
1.

Cu începere de la vârsta nubilã, bãrbatul ºi femeia, fãrã nici o restricþie în privinþa rasei,
cetãþeniei sau religiei, au dreptul de a se cãsãtori ºi de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale
la încheierea cãsãtoriei, în decursul cãsãtoriei ºi la desfacerea ei.

2.

Cãsãtoria nu poate fi încheiatã decât cu consimþãmântul liber ºi deplin al viitorilor soþi.

3.

Familia constituie elementul natural ºi fundamental al societãþii ºi are dreptul la ocrotire din
partea societãþi ºi a statului.

Articolul 17
1.

Orice persoanã are dreptul la proprietate, atât singurã cât ºi în asociere cu alþii.

2.

Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.

Articolul 18
Orice persoanã are dreptul la libertatea gândirii, a conºtiinþei ºi a religiei; acest drept include
libertatea de a îºi schimba religia sau convingerile precum ºi libertatea de a îºi manifesta religia sau
convingerile, individual sau colectiv, atât în public cât ºi privat, prin învãþãmânt, practici religioase,
cult ºi îndeplinirea de rituri.

Articolul 19
Orice individ are dreptul la libertatea de opinie ºi de exprimare; acest drept include libertatea de a
nu fi tulburat pentru opiniile sale ºi acela de a cãuta, de a primi si de a rãspândi, informaþii ºi idei,
fãrã consideraþii de frontierã ºi prin orice mijloc de exprimare.

Articolul 20
1.

Orice persoanã are dreptul la libertatea de întrunire ºi de asociere paºnicã.

2.

Nimeni nu poate fi silit sã facã parte dintr-o asociaþie.

Articolul 21
1.

Orice persoanã are dreptul de a participa la conducerea treburilor publice ale þãrii sale, fie
direct, fie prin intermediul unor reprezentanþi liber aleºi.

2.

Orice persoanã are dreptul de acces, în condiþii de egalitate, la funcþiile publice din þara sa.

3.

Voinþa poporului trebuie sã constituie baza puterii de stat; aceastã voinþã trebuie sã fie
exprimatã prin alegeri oneste care sã aibã loc periodic, prin sufragiu universal, egal ºi exprimat
prin vot secret sau potrivit unei proceduri echivalente care sã asigure libertatea votului.
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Articolul 22
Orice persoanã, în calitatea sa de membru al societãþii, are dreptul la securitate socialã; ea este
îndreptãþitã ca, prin efortul naþional ºi colaborarea internaþionalã, þinându-se seama de organizarea
ºi resursele fiecãrei þãri, sã obþinã satisfacerea drepturilor economice, sociale ºi culturale
indispensabile pentru demnitatea sa ºi libera dezvoltare a personalitãþii sale.

Articolul 23
1.

Orice persoanã are dreptul la muncã, la libera alegere a muncii, la condiþii echitabile ºi
satisfãcãtoare de muncã, precum ºi la ocrotire împotriva ºomajului.

2.

Toþi oamenii, fãrã nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncã egalã.

3.

Orice om care munceºte are dreptul la o remuneraþie echitabilã ºi satisfãcãtoare care sã-i asigure
atât lui, cât ºi familiei sale, o existenþã conformã cu demnitatea umanã ºi completatã, dacã este
cazul, cu alte mijloace de protecþie socialã.

4.

Orice persoanã are dreptul de a întemeia sindicate ºi de a se afilia la sindicate pentru apãrarea
intereselor sale.

Articolul 24
Orice persoanã are dreptul la odihnã ºi la timp liber ºi îndeosebi la o limitare rezonabilã a timpului
de muncã, precum ºi la concedii periodice plãtite.

Articolul 25
1.

Orice persoanã are dreptul la un nivel de trai care sã îi asigure sãnãtatea, bunãstarea proprie ºi
a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrãcãmintea, locuinþa, îngrijirea medicalã, precum ºi
serviciile sociale necesare; ea are dreptul la asigurare în caz de ºomaj, de boalã, de invaliditate,
vãduvie, bãtrâneþe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenþã, în urma unor
împrejurãri independente de voinþa sa.

2.

Mama ºi copilul au dreptul la ajutor ºi ocrotire speciale. Toþi copiii, fie cã s-au nãscut în cadrul
unei cãsãtorii sau în afara acesteia, se bucurã de aceeaºi protecþie socialã.

Articolul 26
1.

Orice persoanã are dreptul la educaþie. Educaþia trebuie sã fie gratuitã, cel puþin în ceea ce
priveºte învãþãmântul elementar ºi de bazã. Învãþãmântul elementar este obligatoriu.
Învãþãmântul tehnic ºi profesional trebuie sã fie accesibil tuturor, iar învãþãmântul superior
trebuie sã fie deschis tuturor, pe baza deplinei egalitãþi, în funcþie de merit.

2.

Educaþia trebuie sã urmãreascã dezvoltarea deplinã a personalitãþii umane ºi întãrirea
respectului faþã de drepturile omului ºi pentru libertãþile fundamentale. Ea trebuie sã

CENTRUL EUROPEAN PENTRU DREPTURILE ROMILOR

201

CUM SÃ ÎÞI CUNOªTI DREPTURILE ªI SÃ LUPÞI PENTRU ELE

promoveze înþelegerea, toleranþa ºi prietenia între toate popoarele ºi toate grupurile rasiale sau
religioase, precum ºi dezvoltarea activitãþii Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru menþinerea
pãcii.
3.

Pãrinþii au, cu prioritate, dreptul sã aleagã felul educaþiei care urmeazã sã fie datã copiiilor lor.

Articolul 27
1.

Orice persoanã are dreptul sã ia parte în mod liber la viaþa culturalã a colectivitãþii, sã se
bucure de arte ºi sã participe la progresul ºtiinþific ºi la binefacerile care rezultã din acesta.

2.

Fiecare are dreptul la ocrotirea intereselor morale ºi materiale care decurg din orice lucrare
ºtiinþificã, literarã sau artisticã al cãrui autor este.

Articolul 28
Orice persoanã are dreptul sã beneficieze, pe plan social ºi internaþional, de existenþa unei ordini care
sã permitã cã drepturile ºi libertãþile enunþate în prezenta Declaraþie sã îºi poatã gãsi o realizare
deplinã.

Articolul 29
1.

Orice persoanã are îndatoriri faþã de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este
posibilã dezvoltarea liberã ºi deplinã a personalitãþii sale.

2.

În exercitarea drepturilor ºi libertãþilor sale, fiecare persoanã este supusã numai îngrãdirilor
stabilite de lege în scopul exclusiv al asigurãrii recunoaºterii ºi respectului drepturilor ºi
libertãþilor celorlalþi ºi în vederea satisfacerii cerinþelor juste ale moralei, ordinii publice ºi
bunãstãrii generale, într-o societate democraticã.

3.

Aceste drepturi ºi libertãþi nu vor putea, în nici un caz, sã fie exercitate contrar scopurilor ºi
principiilor Organizaþiei Naþiunilor Unite.

Articolul 30
Nici o prevedere a prezentei Declaraþii nu poate fi interpretatã ca implicând pentru un stat, grupare
sau persoanã dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a sãvârºi vreun act îndreptat care sã
conducã la desfiinþarea drepturilor sau libertãþilor enunþate în prezenta Declaraþie.

Note:
1

Adoptatã ºi proclamatã prin rezoluþia Adunãrii Generale 217 A (III) din 10 decembrie 1948.
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Anexe

Convenþia internaþionalã
privind eliminarea tuturor formelor
de discriminare rasialã

Cum sã îþi cunoºti drepturile ºi sã lupþi pentru ele

CONVENÞIA INTERNAÞIONALÃ PRIVIND ELIMINAREA TUTUROR
FORMELOR DE DISCRIMINARE RASIALÃ1

Statele pãrþi la prezenta Convenþie,
Considerând cã la baza Cartei Naþiunilor Unite stau principiile demnitãþii ºi egalitãþii fiinþelor
umane ºi cã toate statele membre s-au angajat sã acþioneze atât împreunã cât ºi separat, în cooperare
cu Organizaþia, pentru înfãptuirea unuia din scopurile Naþiunilor Unite, anume de a dezvolta ºi
încuraja respectarea universalã ºi efectivã a drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale pentru
toþi, fãrã deosebire de rasã, sex, limbã sau religie,
Considerând cã Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului proclamã cã toate fiinþele umane se
nasc libere ºi egale în demnitate ºi în drepturi ºi cã fiecare poate sã se prevaleze de toate drepturile
ºi de toate libertãþile care sunt enunþate în Declaraþie, fãrã nici o deosebire, mai ales de rasã, de
culoare sau de origine naþionalã,
Luând în considerare cã toþi oamenii sunt egali în faþa legii ºi au dreptul la o protecþie egalã a legii
împotriva oricãrei discriminãri ºi împotriva oricãrei incitãri la discriminare,
Considerând cã Naþiunile Unite au condamnat colonialismul ºi toate practicile de segregaþie ºi de
discriminare care îl însoþesc, sub orice formã ºi în orice loc ar exista ºi cã Declaraþia cu privire la
acordarea independenþei þãrilor ºi popoarelor coloniale, din 14 decembrie 1960 (Rezoluþia 1514 (XV)
a Adunãrii Generale), a afirmat ºi a proclamat solemn necesitatea de a i se pune capãt rapid ºi
necondiþionat,
Considerând cã Declaraþia Naþiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasialã, din 20 noiembrie 1963 (Rezoluþia 1904 (XVIII) a Adunãrii Generale), afirmã în mod solemn
necesitatea de a se elimina rapid toate formele ºi toate manifestãrile de discriminare rasialã în toate
pãrþile lumii ºi de a asigura înþelegerea ºi respectarea demnitãþii persoanei umane,
Convinse cã orice doctrinã de superioritate bazatã pe diferenþierea dintre rase este falsã din punct de
vedere ºtiinþific, condamnabilã sub raport moral, injustã ºi periculoasã din punct de vedere social ºi
cã nimic nu ar putea sã justifice, oriunde ar fi, discriminarea rasialã, nici în teorie, nici în practicã,
Reafirmând cã discriminarea între fiinþele umane pentru motive de rasã, culoare sau origine etnicã
este un obstacol în calea relaþiilor paºnice de prietenie între naþiuni, fiind susceptibilã sã tulbure
pacea ºi securitatea popoarelor, precum ºi coexistenþa armonioasã a persoanelor în cadrul aceluiaºi
stat.
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Convinse cã existenþa barierelor rasiale este incompatibilã cu idealurile oricãrei societãþi umane,
Alarmate de manifestãrile de discriminare rasialã care existã încã în unele regiuni ale lumii ºi de
politica unor guverne bazatã pe superioritate sau urã rasialã, cum este politica de apartheid, de
segregaþie sau de separaþie,
Hotãrâte sã adopte toate mãsurile necesare pentru eliminarea rapidã a tuturor formelor ºi a tuturor
manifestãrilor de discriminare rasialã ºi sã previnã ºi sã combatã doctrinele ºi practicile rasiste, spre
a favoriza buna înþelegere între rase ºi a edifica o comunitate internaþionalã eliberatã de orice forme
de segregaþie ºi de discriminare rasialã,
Având prezente în spirit Convenþia privind discriminarea în materie de angajare ºi de profesie,
adoptatã de Organizaþia Internaþionalã a Muncii în 1958 ºi de Convenþia privind lupta împotriva
discriminãrii în domeniul învãþãmântului, adoptatã de Organizaþia Naþiunilor Unite pentru
educaþie, ºtiinþã ºi culturã în 1960,
Dornice sã punã în aplicare principiile enumerate în Declaraþia Naþiunilor Unite privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare rasialã ºi sã asigure cât mai repede posibil adoptarea mãsurilor
practice în acest scop,
Au convenit asupra celor ce urmeazã:

Partea I
Articolul 1
1.

În prezenta Convenþie, expresia “discriminare rasialã” are în vedere orice deosebire, excludere,
restricþie sau preferinþã întemeiatã pe rasã, culoare, ascendenþã sau origine naþionalã sau etnicã,
care are ca scop sau efect de a distruge sau compromite recunoaºterea, folosinþa sau exercitarea,
în condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale în domeniile
politic, economic, social ºi cultural sau în oricare alt domeniu al vieþii publice.

2.

Prezenta Convenþie nu se aplicã în cazul deosebirilor, excluderilor, restricþiilor sau
preferinþelor stabilite de cãtre un stat parte la Convenþie, între cetãþenii sãi ºi strãini.

3.

Nici o dispoziþie a prezentei Convenþii nu poate fi interpretatã ca afectând, în vreun fel,
dispoziþiile legislative ale statelor pãrþi la Convenþie, în ceea ce priveºte naþionalitatea, cetãþenia
sau naturalizarea, cu condiþia ca aceste dispoziþii sã nu fie discriminatorii faþã de o anumitã
naþionalitate.

4.

Mãsurile speciale luate cu singurul scop de a se asigura cum se cuvine progresul unor grupuri
rasiale sau etnice sau unor indivizi având nevoie de protecþia care poate fi necesarã pentru a
le garanta folosinþa ºi exercitarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale în condiþii
de egalitate, nu sunt considerate ca mãsuri de discriminare rasialã, cu condiþia totuºi ca ele sã
nu aibã drept efect menþinerea de drepturi distincte pentru grupuri rasiale diferite ºi ca ele sã
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nu fie menþinute în vigoare dupã realizarea scopurilor pentru care au fost adoptate.

Articolul 2
1.

2.

Statele pãrþi condamnã discriminarea rasialã ºi se angajeazã sã urmeze, prin toate mijloacele
potrivite ºi fãrã întârziere, o politicã menitã sã elimine orice formã de discriminare rasialã, sã
promoveze înþelegerea între toate rasele ºi, în acest scop:
a)

fiecare stat parte se angajeazã sã nu recurgã la acte sau practici de discriminare rasialã
împotriva unor persoane, grupuri de persoane sau instituþii ºi sã facã în aºa fel încât
toate autoritãþile publice ºi instituþiile publice, naþionale ºi locale sã acþioneze în
conformitate cu aceastã obligaþie;

b)

fiecare stat parte se angajeazã sã nu finanþeze, sã nu apere ºi sã nu sprijine discriminarea
rasialã practicatã de vreo persoanã sau organizaþie, oricare ar fi ea;

c)

fiecare stat parte trebuie sã ia mãsuri eficace pentru a reexamina politica guvernamentalã
naþionalã ºi localã ºi pentru a modifica, abroga sau anula orice lege ºi orice reglementare
având drept efect crearea sau perpetuarea discriminãrii rasiale, acolo unde existã;

d)

fiecare stat parte trebuie, prin toate mijloacele corespunzãtoare, inclusiv, dacã
împrejurãrile o cer, prin mãsuri legislative, sã interzicã ºi sã punã capãt discriminãrii
rasiale practicatã de persoane, de grupuri sau de organizaþii

e)

fiecare stat parte se angajeazã sã favorizeze, dacã va fi cazul, organizaþiile ºi miºcãrile
integraþioniste multirasiale ºi alte mijloace de naturã a elimina barierele între rase ºi a
descuraja orice tinde spre întãrirea dezbinãrii rasiale.

Statele pãrþi vor lua, dacã împrejurãrile o vor cere, mãsuri speciale ºi concrete în domeniile social,
economic, cultural ºi altele, pentru a asigura dezvoltarea adecvatã ºi protecþia anumitor grupuri
rasiale sau anumitor indivizi aparþinând acestor grupuri, în scopul de a le garanta, în condiþii de
egalitate, deplina exercitare a drepturilor omului ºi libertãþilor fundamentale. Aceste mãsuri nu
vor putea în nici un caz sã aibã drept efect menþinerea de drepturi inegale sau deosebite pentru
diversele grupuri rasiale, odatã atinse obiectivele pentru care au fost adoptate.

Articolul 3
Statele pãrþi condamnã în special segregaþia rasialã ºi apartheidul ºi se angajeazã sã previnã, sã
interzicã ºi sã elimine pe teritoriile sub jurisdicþia lor toate practicile de aceastã naturã.

Articolul 4
Statele pãrþi condamnã orice propagandã ºi orice organizaþii care se inspirã din idei sau teorii bazate
pe superioritatea unei rase sau unui grup de persoane de o anumitã culoare sau de o anumitã origine
etnicã, sau care încearcã sã justifice sau sã încurajeze orice formã de urã ºi de discriminare rasialã ºi
se angajeazã sã adopte de îndatã mãsuri pozitive menite sã elimine orice incitare la o astfel de
discriminare sau orice acte de discriminare ºi, în acest scop, þinând seama de principiile formulate
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în Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului ºi de drepturile enunþate în mod expres în articolul
5 al prezentei Convenþii, ele se angajeazã îndeosebi:
a)

Sã declare delicte pedepsite prin lege orice difuzare de idei bazate pe superioritate sau
urã rasialã, orice incitare la discriminare rasialã ca ºi orice acte de violenþã sau provocare
la astfel de acte, îndreptate împotriva oricãrei rase sau oricãrui grup de persoane de o
altã culoare sau de o altã origine etnicã, precum ºi orice sprijin acordat unor activitãþi
rasiste, inclusiv finanþarea lor;

b)

Sã declare ilegale ºi sã interzicã organizaþiile, precum ºi activitãþile de propagandã
organizatã ºi orice alt fel de activitate de propagandã care incitã la discriminare rasialã
ºi care o încurajeazã ºi sã declare delict pedepsit prin lege participarea la aceste
organizaþii sau la aceste activitãþi;

c)

Sã nu permitã autoritãþilor publice sau instituþiilor publice, naþionale sau locale, sã
incite la discriminare rasialã sau sã o încurajeze.

Articolul 5
În conformitate cu obligaþiile fundamentale enunþate în articolul 2 al prezentei Convenþii, statele
pãrþi se angajeazã sã interzicã ºi sã elimine discriminarea rasialã sub toate formele ºi sã garanteze
dreptul fiecãruia la egalitate în faþa legii fãrã deosebire de rasã, culoare, origine naþionalã sau etnicã,
în folosinþa drepturilor urmãtoare:
a)

Dreptul la un tratament egal în faþa tribunalelor ºi a oricãrui alt organ de administrare a
justiþiei;

b)

Dreptul la securitatea persoanei ºi la protecþia statului împotriva violenþelor sau maltratãrilor,
fie din partea funcþionarilor guvernului, fie a oricãrui individ, grup sau instituþie;

c)

Drepturi politice, în special dreptul de a participa la alegeri - de a vota ºi de a fi candidat dupã sistemul sufragiului universal ºi egal, dreptul de a face parte din guvern, de a lua parte
la conducerea treburilor publice, la orice nivel ºi dreptul de acces, în condiþii de egalitate, la
funcþii publice;

d)

Alte drepturi civile, în special:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Dreptul
Dreptul
Dreptul
Dreptul
Dreptul
Dreptul
Dreptul
Dreptul

de a circula liber ºi de a-ºi alege reºedinþa în interiorul unui stat;
de a pãrãsi orice þarã, inclusiv pe a sa ºi de a se întoarce în þara sa;
la o cetãþenie;
de a se cãsãtori ºi de a-ºi alege partenerul;
de proprietate al oricãrei persoane, atât singurã cât ºi în asociere;
de moºtenire;
la libertate de gândire, conºtiinþã ºi religie;
la libertate de opinie ºi de exprimare;

ix.

Dreptul la libertate de întrunire ºi asociere paºnicã;
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e)

Drepturi economice, sociale ºi culturale, în special:
i.

f)

Dreptul la muncã, la libera alegere a ocupaþiei, la condiþii de muncã echitabile ºi
satisfãcãtoare, la protecþia împotriva ºomajului, la un salariu egal pentru muncã egalã, la
o remuneraþie echitabilã ºi satisfãcãtoare;
ii.
Dreptul de a înfiinþa sindicate ºi de a se afilia unor sindicate;
iii. Dreptul la locuinþã;
iv. Dreptul la sãnãtate, la îngrijire medicalã, la securitate socialã ºi la servicii sociale;
v.
Dreptul la educaþie ºi la pregãtire profesionalã;
vi. Dreptul de a lua parte, în condiþii de egalitate, la activitãþi culturale;
Dreptul de acces la toate locurile ºi serviciile destinate folosinþei publice, cum ar fi mijloace
de transport, hoteluri, restaurante, cafenele, teatre ºi parcuri.

Articolul 6
Statele pãrþi vor asigura oricãrei persoane supuse jurisdicþiei lor o protecþie ºi o cale de recurs efective
în faþa tribunalelor naþionale ºi a altor organe de stat competente, împotriva tuturor actelor de
discriminare rasialã care, contrar prezentei Convenþii, ar viola drepturile sale individuale ºi libertãþile
sale fundamentale, precum ºi dreptul de a cere acestor tribunale satisfacþie sau despãgubire dreaptã
ºi adecvatã pentru orice prejudiciu pe care l-ar putea suferi ca urmare a unei astfel de discriminãri.

Articolul 7
Statele pãrþi se angajeazã sã ia mãsuri imediate ºi eficace în domeniile învãþãmântului, educaþiei,
culturii ºi informaþiei, pentru a lupta împotriva prejudecãþilor ce duc la discriminare rasialã ºi
pentru a favoriza înþelegerea, toleranþa ºi prietenia între naþiuni ºi grupuri rasiale sau etnice, ca ºi
pentru a promova scopurile ºi principiile Cartei Naþiunilor Unite, ale Declaraþiei Universale a
Drepturilor Omului, ale Declaraþiei Naþiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasialã ºi ale prezentei Convenþii.

Partea II
Articolul 8
1.

Se constituie un Comitet pentru eliminarea discriminãrii rasiale (denumit în cele ce urmeazã
Comitetul) compus din optsprezece experþi cunoscuþi pentru înalta lor moralitate ºi
imparþialitate, care sunt aleºi de cãtre statele pãrþi din rândul cetãþenilor lor ºi care îºi exercitã
funcþiile cu titlu individual, þinându-se seama de o repartiþie geograficã echitabilã ºi de
reprezentarea diferitelor forme de civilizaþie, precum ºi de principalele sisteme juridice.

2.

Membrii Comitetului sunt aleºi prin vot secret de pe o listã de candidaþi desemnaþi de statele
pãrþi. Fiecare stat parte poate sã desemneze un candidat ales dintre cetãþenii sãi.
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3.

Prima alegere va avea loc la ºase luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei Convenþii. Cu
cel puþin trei luni înainte de data fiecãrei alegeri, Secretarul General al Naþiunilor Unite trimite
o scrisoare statelor pãrþi pentru a le invita sã-ºi prezinte candidaturile într-un termen de douã
luni. Secretarul General întocmeºte o listã, în ordine alfabeticã, a tuturor candidaþilor astfel
desemnaþi, indicând statele care i-au desemnat ºi o comunicã statelor pãrþi.

4.

Membrii Comitetului sunt aleºi în cursul unei reuniuni a statelor pãrþi, convocatã de
Secretarul General la sediul Organizaþiei Naþiunilor Unite. La aceastã reuniune, al cãrei
cvorum este de douã treimi din statele pãrþi, sunt aleºi membri ai Comitetului, candidaþii care
obþin cel mai mare numãr de voturi ºi majoritatea absolutã a voturilor reprezentanþilor statelor
pãrþi prezenþi ºi votanþi.

5.

a)

Membrii Comitetului sunt aleºi pentru patru ani. Totuºi, mandatul a nouã dintre
membri desemnaþi la prima alegere va lua sfârºit dupã doi ani; imediat dupã prima
alegere, numele acestor nouã membri vor fi trase la sorþi de cãtre preºedintele
Comitetului.

b)

Pentru a ocupa locurile devenite vacante în mod fortuit statul parte al cãrui expert a
încetat sã-ºi exercite funcþiile de membru al Comitetului va numi un alt expert dintre
cetãþenii sãi, sub rezerva aprobãrii de cãtre Comitet.

6.

Statele pãrþi iau în sarcina lor cheltuielile membrilor Comitetului pentru perioada în care
aceºtia îºi îndeplinesc funcþiile în Comitet. (amendament, vezi Rezoluþia Adunãrii Generale
47/111 din 16 decembrie 1992).

Articolul 9
1.

2.

Statele pãrþi se angajeazã sã prezinte Secretarului General al Organizaþiei Naþiunilor Unite,
pentru examinarea de cãtre Comitet, un raport asupra mãsurilor de ordin legislativ, judiciar,
administrativ sau altele pe care le-au adoptat ºi care pun în aplicare dispoziþiile prezentei
Convenþii:
a)

în termen de un an, începând de la intrarea în vigoare a Convenþiei, pentru fiecare stat
în cauzã; ºi

b)

apoi, la fiecare doi ani ºi de fiecare datã când Comitetul o va cere. Comitetul poate sã
cearã informaþii suplimentare statelor pãrþi.

Comitetul supune, în fiecare an, Adunãrii generale a Organizaþiei Naþiunilor Unite, prin
intermediul Secretarului General, un raport asupra activitãþii sale ºi poate sã facã sugestii ºi
recomandãri de ordin general, bazate pe examinarea rapoartelor ºi informaþiilor primite de la
statele pãrþi. El aduce la cunoºtinþa Adunãrii Generale aceste sugestii ºi recomandãri de ordin
general însoþite, dacã este cazul, de observaþiile statelor pãrþi.

Articolul 10
1.

Comitetul adoptã regulamentul sãu de ordine interioarã.

2.

Comitetul îºi alege personalul pentru o perioadã de doi ani.
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3.

Secretarul General al Organizaþiei Naþiunilor Unite asigurã secretariatul Comitetului.

4.

Comitetul îºi þine în mod obiºnuit reuniunile la sediul Organizaþiei Naþiunilor Unite.

Articolul 11
1.

Dacã un stat parte considerã cã un alt stat, de asemenea parte, nu aplicã dispoziþiile prezentei
Convenþii, el poate sã atragã atenþia Comitetului asupra problemei. Comitetul transmite
comunicarea statului parte în cauzã. În termen de trei luni, statul destinatar prezintã
Comitetului explicaþii sau declaraþii scrise elucidând problema ºi indicând, dacã este cazul,
mãsurile care eventual au putut fi luate de acest stat pentru remedierea situaþiei.

2.

Dacã, în termen de ºase luni, începând de la data primirii comunicãrii originale de cãtre statul
destinatar, problema nu a fost reglementatã spre satisfacþia celor douã state, pe cale de
negocieri bilaterale sau prin orice altã procedurã care le-ar sta la dispoziþie, atât unuia, cât ºi
celuilalt, vor avea dreptul sã o supunã din nou Comitetului, adresând o notificare Comitetului
ºi celuilalt stat interesat.

3.

Comitetul nu poate sã se sesizeze cu o problemã care îi este supusã conform prevederilor
paragrafului 2 al prezentului articol decât dupã ce s-a asigurat cã toate cãile interne disponibile
au fost folosite sau epuizate în conformitate cu principiile de drept internaþional general
recunoscute. Aceastã regulã nu se aplicã dacã procedurile de recurs depãºesc termene
rezonabile.

4.

În orice problemã care îi este supusã, Comitetul poate cere statelor pãrþi în cauzã sã-i furnizeze
orice informãri suplimentare pertinente.

5.

Atunci când Comitetul examineazã o problemã în aplicarea prezentului articol, statele pãrþi
interesate au dreptul sã desemneze un reprezentant care va participa fãrã drept de vot la
lucrãrile Comitetului, pe toatã durata dezbaterilor.

Articolul 12
1.

a) Dupã ce Comitetul a obþinut ºi cercetat toate informãrile pe care le considerã necesare,
preºedintele desemneazã o comisie de conciliere ad-hoc (denumitã în cele ce urmeazã
comisia) compusã din cinci persoane care pot sau nu sã fie membri ai Comitetului.
Membrii comisiei sunt desemnaþi cu asentimentul deplin ºi unanim al pãrþilor în diferend
ºi comisia pune bunele sale oficii la dispoziþia statelor interesate în scopul de a se ajunge
la o soluþionare amiabilã a problemei, bazatã pe respectarea prezentei Convenþii;
b) Dacã statele pãrþi în diferend nu ajung la o înþelegere asupra întregului sau unei pãrþi a
componenþei comisiei într-un termen de trei luni, membrii comisiei care nu au
asentimentul statelor pãrþi în diferend sunt aleºi prin vot secret dintre membrii
Comitetului, cu o majoritate de douã treimi din numãrul membrilor Comitetului.

2.

Membrii comisiei îºi exercitã funcþiile cu titlu individual. Ei nu trebuie sã fie cetãþenii unuia
dintre statele pãrþi în diferend ºi nici ai unui stat care nu este parte la prezenta Convenþie.
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3.

Comisia îºi alege preºedintele ºi adoptã regulamentul sãu de ordine interioarã.

4.

Comisia îºi þine în mod obiºnuit reuniunile la sediul Organizaþiei Naþiunilor Unite sau în
orice alt loc potrivit pe care îl va determina comisia.

5.

Secretarul prevãzut la paragraful 3 al articolului 10 al prezentei Convenþii pune, de asemenea,
serviciile sale la dispoziþia comisiei ori de câte ori un diferend între statele pãrþi determinã
constituirea comisiei.

6.

Toate cheltuielile membrilor comisiei sunt repartizate în mod egal între statele pãrþi în
diferend, pe baza unui stat estimativ stabilit de Secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor
Unite.

7.

Secretarul general va fi împuternicit, dacã va fi nevoie sã deconteze cheltuielile membrilor
comisiei înainte ca rambursarea sumelor sã fi fost efectuatã de cãtre statele pãrþi în diferend,
în conformitate cu paragraful 6 al prezentului articol.

8.

Informãrile obþinute ºi cercetate de cãtre Comitet sunt puse la dispoziþia comisiei care poate
cere statelor interesate sã-i furnizeze orice informaþie complementarã pertinentã.

Articolul 13
1.

Dupã ce a studiat problema sub toate aspectele sale, comisia pregãteºte ºi supune preºedintelui
Comitetului un raport conþinând concluziile sale asupra tuturor chestiunilor de fapt, privind
litigiul dintre pãrþi ºi recomandãrile pe care le considerã oportune spre a se ajunge la o
soluþionare amiabilã a diferendului.

2.

Preºedintele Comitetului transmite raportul comisiei fiecãruia dintre statele pãrþi în diferend.
Aceste state fac cunoscut preºedintelui Comitetului în termen de trei luni dacã acceptã sau nu
recomandãrile cuprinse în raportul comisiei.

3.

Dupã expirarea termenului prevãzut la paragraful 2 al prezentului articol, preºedintele
Comitetului comunicã raportul comisiei ºi declaraþiile statelor pãrþi interesate celorlalte state
pãrþi la Convenþie.

Articolul 14
1.

Orice stat parte poate declara, în orice moment, cã recunoaºte Comitetului competenþa de a
primi ºi examina comunicãri emanând de la persoane sau grupuri de persoane þinând de
jurisdicþia sa care se plâng de a fi victime ale violãrii, de cãtre acest stat parte, a vreunuia dintre
drepturile enunþate în prezenta Convenþie. Comitetul nu primeºte nici o comunicare privind
un stat parte care n-a fãcut o astfel de declaraþie.

2.

Orice stat parte care face o declaraþie în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol
poate crea sau desemna un organism în cadrul ordinii sale juridice naþionale cu competenþa
de a primi ºi examina cererile emanând de la persoane sau grupuri de persoane ce þin de
jurisdicþia acelui stat, care se plâng de a fi victime ale violãrii vreunuia dintre drepturile
enunþate în prezenta Convenþie ºi care au epuizat celelalte cãi de recurs locale disponibile.
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3.

Declaraþia fãcutã în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol ºi numele oricãrui
organism creat sau desemnat în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol sunt depuse
de cãtre statul parte interesat la Secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite, care
comunicã o copie de pe acestea celorlalte state pãrþi. Declaraþia poate sã fie retrasã în orice
moment, printr-o notificare adresatã Secretarului general, dar aceastã retragere nu afecteazã
comunicãrile cu care Comitetul este deja sesizat.

4.

Organismul creat sau desemnat în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol va trebui
sã þinã un registru de petiþii, iar copii certificate conforme cu registrul vor fi depuse în fiecare
an la Secretarul general pe cãile corespunzãtoare, fiind de la sine înþeles cã conþinutul acestor
copii nu va fi divulgat publicului.

5.

Dacã nu obþine satisfacþie de la organismul creat sau desemnat în conformitate cu paragraful
2 al prezentului articol, petiþionarul are dreptul de a adresa, în urmãtoarele ºase luni, o
comunicare în acest sens Comitetului.

6.

a) Comitetul, cu titlu confidenþial, aduce orice comunicare care îi este adresatã la cunoºtinþa
statului parte despre care se pretinde cã a violat vreuna din dispoziþiile Convenþiei, dar
identitatea persoanei sau grupurilor de persoane interesate nu poate fi dezvãluitã fãrã
consimþãmântul expres al acelei persoane sau al acelor grupuri de persoane. Comitetul nu
primeºte comunicãri anonime.
b) În urmãtoarele trei luni, statul în cauzã prezintã în scris Comitetului explicaþii sau
declaraþii elucidând problema ºi indicând, dacã este cazul, mãsurile pe care eventual a
putut sã le ia pentru remedierea situaþiei.

7.

a) Comitetul examineazã comunicãrile þinând seama de toate informãrile care îi sunt
prezentate de cãtre statul parte interesat ºi de cãtre petiþionar. Comitetul nu va examina
nici o comunicare a unui petiþionar fãrã a se fi asigurat cã acesta a epuizat toate cãile
interne disponibile. Totuºi, aceastã regulã nu se aplicã dacã procedurile de recurs depãºesc
termene raþionale.
b) Comitetul adreseazã sugestiile ºi recomandãrile sale eventuale statului parte interesat ºi
petiþionarului.

8.

Comitetul include în raportul sãu anual un rezumat al acestor comunicãri ºi, dacã este cazul,
un rezumat al explicaþiilor ºi declaraþiilor statelor pãrþi interesate, precum ºi al propriilor sale
sugestii ºi recomandãri.

9.

Comitetul nu are competenþã sã exercite funcþiile prevãzute în prezentul articol decât dacã cel
puþin zece state pãrþi la Convenþie sunt legate prin declaraþii fãcute în conformitate cu
paragraful 1 al prezentului articol.

Articolul 15
1.

Pânã la realizarea obiectivelor Declaraþiei privind acordarea independenþei þãrilor ºi popoarelor
coloniale, cuprinsã în rezoluþia 1514 (XV) a adunãrii generale, din 14 decembrie 1960,
dispoziþiile prezentei Convenþii nu restrâng cu nimic dreptul de petiþie acordat acestor
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popoare prin alte instrumente internaþionale sau de cãtre Organizaþia Naþiunilor Unite ºi
instituþiile sale specializate.
2.

a) Comitetul constituit în conformitate cu paragraful 1 al articolului 8 primeºte în copie
petiþiile ce provin de la organele Naþiunilor Unite care se ocupã de probleme, având un
raport direct cu principiile ºi obiectivele prezentei Convenþii, îºi exprimã pãrerea ºi face
recomandãri în legãturã cu petiþiile primite atunci când examineazã petiþii emanând de la
locuitorii teritoriilor sub tutelã sau neautonome sau de la orice alt teritoriu cãruia i se
aplicã Rezoluþia 1514 (XV) a Adunãrii generale, având legãturã cu problemele prevãzute
prin prezenta Convenþie, de care sunt sesizate aceste organe.
b) Comitetul primeºte din partea organelor competente ale Organizaþiei Naþiunilor Unite
copii de pe rapoartele privind mãsurile de ordin legislativ, judiciar, administrativ sau altele
interesând în mod direct principiile ºi obiectivele prezentei Convenþii pe care puterile
administrante le-au aplicat în teritoriile menþionate la alineatul a) al prezentului paragraf,
dã avize ºi face recomandãri acestor organe.

3.

Comitetul include în rapoartele sale cãtre Adunarea generalã un rezumat al petiþiilor ºi
rapoartelor pe care le-a primit din partea organelor Naþiunilor Unite, precum ºi opiniile ºi
recomandãrile care i-au fost prilejuite de acele petiþii ºi rapoarte.

4.

Comitetul roagã pe Secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite sã-i punã la dispoziþie
orice informaþie, având legãturã cu obiectivele prezentei Convenþii de care acesta dispune, cu
privire la teritoriile menþionate la paragraful 2, alineatul a) al prezentului articol.

Articolul 16
Dispoziþiile prezentei Convenþii privind mãsurile ce urmeazã a fi luate pentru a rezolva un diferend
sau pentru a lichida o plângere se aplicã fãrã prejudiciul celorlalte proceduri de soluþionare a
diferendelor sau de lichidare a plângerilor în materie de discriminare prevãzute în instrumente
constitutive ale Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi ale instituþiilor sale specializate sau în convenþii
adoptate de cãtre aceste organizaþii ºi nu împiedicã statele pãrþi sã recurgã la alte proceduri pentru
reglementarea unui diferend, în conformitate cu acordurile internaþionale generale sau speciale care
le leagã.
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Partea III

Articolul 17
1.

Prezenta Convenþie este deschisã spre semnare oricãrui stat membru al Organizaþiei Naþiunilor
Unite sau membru al vreuneia dintre instituþiile sale specializate, oricãrui stat parte la Statutul
Curþii Internaþionale de justiþie, ca ºi oricãrui stat invitat de cãtre Adunarea Generalã a
Organizaþiei Naþiunilor Unite sã devinã parte la prezenta Convenþie.

2.

Prezenta Convenþie este supusã ratificãrii, iar instrumentele de ratificare vor fi depuse la
Secretarul General al Organizaþiei Naþiunilor Unite.

Articolul 18
1.

Prezenta Convenþie va fi deschisã spre aderare oricãrui stat menþionat la paragraful 1 al
articolului 17.

2.

Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la Secretarul General al
Naþiunilor Unite.

Articolul 19
1.

Prezenta Convenþie va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi de la data depunerii la Secretarul
General al Organizaþiei Naþiunilor Unite a celui de-al douãzeci ºi ºaptelea instrument de
ratificare sau de aderare.

2.

Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica prezenta Convenþie sau vor adera la ea dupã
depunerea celui de-al douãzeci ºi ºaptelea instrument de ratificare sau de aderare, Convenþia va
intra în vigoare în cea de-a treizecea zi de la data depunerii de cãtre acest stat a instrumentului
sãu de ratificare sau de aderare.

Articolul 20
1.

Secretarul General al Organizaþiei Naþiunilor Unite va primi ºi comunica tuturor statelor
membre care sunt sau care pot sã devinã pãrþi la prezenta Convenþie, textul rezervelor ce vor
fi fãcute de cãtre state în momentul ratificãrii sau aderãrii. Orice stat care ridicã obiecþii
împotriva rezervei, va aduce la cunoºtinþa Secretarului General în termen de nouãzeci de zile,
începând de la data comunicãrii menþionate, cã nu acceptã rezerva.

2.

Nici o rezervã incompatibilã cu obiectul ºi scopul prezentei Convenþii nu va fi autorizatã ºi
nici o altã rezervã care ar avea drept efect paralizarea funcþionãrii vreunuia dintre organismele
create de Convenþie. O rezervã va fi consideratã ca intrând în categoriile definite mai sus, dacã
cel puþin douã treimi din statele pãrþi la aceastã Convenþie ridicã obiecþii.

3.

Rezervele pot fi retrase în orice moment printr-o notificare adresatã Secretarului General.
Notificarea va avea efect la data primirii sale.
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Articolul 21
Orice stat parte poate sã denunþe prezenta Convenþie printr-o notificare adresatã Secretarului
General al Organizaþiei Naþiunilor Unite. Denunþarea îºi va produce efectul dupã un an de la data
la care Secretarul General a notificat-o.

Articolul 22
Orice diferend între douã sau mai multe state pãrþi, privind interpretarea sau aplicarea prezentei
Convenþii, care nu va fi fost reglementat pe cale de negocieri sau cu ajutorul procedurilor prevãzute
în mod expres de aceastã Convenþie, va fi adus, la cererea oricãrei pãrþi, în diferend, în faþa Curþii
Internaþionale de Justiþie pentru a se pronunþa asupra lui, dacã pãrþile în diferend nu au convenit
asupra altui mod de soluþionare.

Articolul 23
1.

Orice stat parte poate formula în orice moment o cerere de revizuire a prezentei Convenþii
printr-o notificare scrisã adresatã Secretarului General al Naþiunilor Unite.

2.

Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite va decide asupra mãsurilor, dacã este cazul, în legãturã
cu aceastã cerere.

Articolul 24
Secretarul General al Organizaþiei Naþiunilor Unite va informa toate statele menþionate la paragraful
1 al articolului 17 din prezenta Convenþie:
a)
b)
c)
d)

asupra
asupra
asupra
asupra

semnãturilor ratificãrilor ºi aderãrilor în conformitate cu articolele 17 ºi 18;
datei la care prezenta Convenþie va intra în vigoare în conformitate cu articolul 19;
comunicãrilor ºi declaraþiilor primite în conformitate cu articolele 14, 20 ºi 23;
denunþãrilor notificate în conformitate cu articolul 21.

Articolul 25
1.

Prezenta Convenþie, ale cãrei texte în limbile chinezã, englezã, francezã, rusã ºi spaniolã sunt
în egalã mãsurã autentice, va fi depusã la arhivele Organizaþiei Naþiunilor Unite.

2.

Secretarul General al Organizaþiei Naþiunilor Unite va remite o copie certificatã, a prezentei
Convenþii, tuturor statelor aparþinând oricãreia dintre categoriile menþionate la paragraful 1al
articolului 17 al Convenþiei.

Note:
1

Adoptatã ºi deschisã spre semnare ºi ratificare de rezoluþia Adunãrii Generale 2106 (XX) din 21 decembrie 1965.
Intratã în vigoare la 4 ianuarie 1969, conform dispoziþiilor art.19.
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Anexe

Convenþia europeanã pentru apãrarea
drepturilor omului ºi libertãþilor
fundamentale

Cum sã îþi cunoºti drepturile ºi sã lupþi pentru ele

CONVENÞIA EUROPEANÃ PENTRU APÃRAREA DREPTURILOR
OMULUI ªI LIBERTÃÞILOR FUNDAMENTALE1

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Considerând Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, proclamatã de Adunarea Generalã a
Naþiunilor Unite la 10 decembrie 1948;
Considerând ca aceastã Declaraþie urmãreºte sã asigure recunoaºterea ºi aplicarea universalã ºi efectivã
a Drepturilor pe care ea le enunþã;
Considerând cã scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o uniune mai strânsã între
membrii sãi ºi cã unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop este apãrarea ºi dezvoltarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale;
Reafirmând ataºamentul lor profund faþã de aceste libertãþi fundamentale, care constituie temelia
însãºi a justiþiei ºi a pãcii în lume ºi a cãror menþinere se bazeazã în mod esenþial, pe de o parte, pe
un regim politic cu adevãrat democratic, iar pe de altã parte, pe o concepþie comunã ºi un respect
comun al drepturilor omului din care acestea decurg;
Hotãrâte, în calitatea lor de guverne ale statelor europene animate de acelaºi spirit ºi având un
patrimoniu comun de idealuri ºi de tradiþii politice, de respect al libertãþii ºi al legii, sã ia primele
mãsuri menite sã asigure garantarea colectivã a anumitor drepturi enunþate în Declaraþia Universalã;
Au convenit asupra celor ce urmeazã:

Articolul 1
Înaltele pãrþi contractante recunosc oricãrei persoane aflate sub jurisdicþia lor drepturile ºi libertãþile
definite în titlul I al prezentei convenþii.

Secþiunea I

Articolul 2
1.

Dreptul la viaþã al oricãrei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzatã cuiva
în mod intenþionat, decât în executarea unei sentinþe capitale pronunþate de un tribunal în
cazul în care infracþiunea este sancþionatã cu aceastã pedeapsã prin lege.
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2.

Moartea nu este consideratã ca fiind cauzatã prin încãlcarea acestui articol în cazurile în care
aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesarã la forþã:
a)
b)
c)

pentru a asigura apãrarea oricãrei persoane împotriva violenþei ilegale;
pentru a efectua o arestare legalã sau pentru a împiedica evadarea unei persoane deþinute legal;
pentru a reprima, conform legii, tulburãri violente sau o insurecþie.

Articolul 3
Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.

Articolul 4
1.

Nimeni nu poate fi þinut în sclavie sau servitute.

2.

Nimeni nu poate fi constrâns sã execute o muncã forþatã sau obligatorie.

3.

Nu se considerã muncã forþatã sau obligatorie în sensul prezentului articol:
a)

b)

c)
d)

orice muncã impusã în mod normal unei persoane supuse detenþiei în condiþiile
prevãzute de art. 5 din prezenta Convenþie sau în timpul în care se aflã în libertate
condiþionatã;
orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuzã sã satisfacã serviciul
militar din motive de conºtiinþã, în þãrile în care acest lucru este recunoscut ca legitim,
un alt serviciu în locul serviciului militar obligatoriu;
orice serviciu impus în situaþii de crizã sau de calamitãþi, care ameninþã viaþa sau
bunãstarea comunitãþi;
orice muncã sau serviciu care face parte din obligaþiile civile normale;

Articolul 5
1.

Orice persoanã are dreptul la libertate ºi la siguranþã.
Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepþia urmãtoarelor cazuri ºi potrivit cãilor legale:
a)
b)

c)

d)
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dacã este deþinut legal pe baza condamnãrii pronunþate de cãtre un tribunal competent;
dacã a fãcut obiectul unei arestãri sau al unei deþineri legale pentru nesupunerea la o
hotãrâre pronunþatã, conform legii, de cãtre un tribunal ori în vederea garantãrii
executãrii unei obligaþii prevãzute de lege;
dacã a fost arestat sau reþinut în vederea aducerii sale în faþa autoritãþii judiciare
competente, atunci când existã motive verosimile de a bãnui cã a sãvârºit o infracþiune
sau când existã motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica sã sãvârºeascã
o infracþiune sau sã fugã dupã sãvârºirea acesteia;
dacã este vorba de detenþia legalã a unui minor, hotãrâtã pentru educaþia sa sub
supraveghere sau despre detenþia sa legalã, în scopul aducerii sale în faþa autoritãþii
competente;
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e)

2.

dacã este vorba despre detenþia legalã a unei persoane susceptibile sã transmitã o boalã
contagioasã, a alienaþilor, a alcoolicilor, toxicomanilor sau vagabonzilor;
f)
dacã este vorba despre arestarea sau detenþia legalã a unei persoane pentru a o împiedica
sã pãtrundã în mod ilegal pe teritoriul unei þãri sau împotriva cãreia se aflã în curs o
procedurã de expulzare ori de extrãdare.
Orice persoanã arestatã trebuie sã fie informatã, în termenul cel mai scurt ºi într-o limbã pe
care o înþelege, asupra motivelor arestãrii sale ºi asupra oricãrei acuzaþii aduse împotriva sa.

3.

Orice persoanã arestatã sau deþinutã, în condiþiile prevãzute de paragraful 1, lit. c) din
prezentul articol, trebuie adusã de îndatã înaintea unui judecãtor sau a altui magistrat
împuternicit prin lege cu exercitarea atribuþiilor judiciare ºi are dreptul de a fi judecatã într-un
termen rezonabil sau eliberatã în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi condiþionatã
de garanþii care sã asigure prezentarea persoanei în cauzã la audiere.

4.

Orice persoanã lipsitã de libertatea sa prin arestare sau deþinere are dreptul sã introducã un
recurs în faþa unui tribunal, pentru ca acesta sã decidã într-un termen scurt asupra legalitãþii
deþinerii sale ºi sã dispunã eliberarea sa dacã deþinerea este ilegalã

5.

Orice persoanã, victimã unei arestãri sau a unei deþineri în condiþii contrare dispoziþiilor
acestui articol, are dreptul la reparaþii.

Articolul 6
1.

Orice persoanã are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public ºi într-un termen
rezonabil a cauzei sale, de cãtre o instanþã independentã ºi imparþialã, instituitã de lege.
Hotãrârea trebuie sã fie pronunþatã în mod public, dar accesul în sala de ºedinþe poate fi
interzis presei ºi publicului pe întreaga duratã a procesului sau a unei pãrþi a acestuia în
interesul moralitãþii, al ordinii publice ori al securitãþii naþionale într-o societate democraticã,
atunci când interesele minorilor sau protecþia vieþii private a parþilor la proces o impun, sau
în mãsura consideratã absolut necesarã de cãtre instanþã atunci când, în împrejurãri speciale,
publicitatea ar fi de naturã sã aducã atingere intereselor justiþiei.

2.

Orice persoanã acuzatã de o infracþiune este prezumatã nevinovatã pânã ce vinovãþia va fi legal
stabilitã.

3.

Orice acuzat are, în special, dreptul:
a)
b)
c)

d)
e)

sã fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbã pe care o înþelege ºi în mod
amãnunþit, asupra naturii ºi cauzei acuzaþiei aduse împotriva sa;
sã dispunã de timpul ºi de înlesnirile necesare pregãtirii apãrãrii sale;
sã se apere el însuºi sau sã fie asistat de un apãrãtor ales de el ºi, dacã nu dispune de
mijloacele necesare pentru a plãti un apãrãtor, sã poatã fi asistat în mod gratuit de un
avocat din oficiu, atunci când interesele justiþiei o cer;
sã întrebe dacã sã solicite audierea martorilor acuzãrii ºi sã obþinã citarea ºi audierea
martorilor apãrãrii în aceleaºi condiþii ca ºi martorii acuzãrii;
sã fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacã nu înþelege sau nu vorbeºte limba
folositã la audiere.
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Articolul 7
Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acþiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost
sãvârºitã, nu constituia o infracþiune, potrivit dreptului naþional ºi internaþional. De asemenea, nu
se poate aplica o pedeapsã mai severã decât aceea care era aplicabilã în momentul sãvârºirii
infracþiunii.
Prezentul articol nu va aduce atingere judecãrii ºi pedepsirii unei persoane vinovate de o acþiune sau
de o omisiune care, în momentul sãvârºirii sale, era consideratã infracþiune potrivit principiilor
generale de drept recunoscute de naþiunile civilizate.
Articolul 8
1.

Orice persoanã are dreptul la respectarea vieþii sale private ºi de familie, a domiciliului sãu ºi
a corespondenþei sale.

2.

Nu este admis amestecul unei autoritãþi publice în exercitarea acestui drept decât în mãsura în
care acest amestec este prevãzut de lege ºi dacã constituie o mãsurã care, într-o societate
democraticã, este necesarã pentru securitatea naþionalã, siguranþa publicã, bunãstarea
economicã a þãrii, apãrarea ordinii ºi prevenirea faptelor penale, protejarea sãnãtãþii sau a
moralei, ori protejarea drepturilor ºi libertãþilor altora.

Articolul 9
1.

Orice persoanã are dreptul la libertatea de gândire, de conºtiinþã ºi de religie; acest drept
include libertatea de a-ºi schimba religia sau convingerea, precum ºi libertatea de a-ºi manifesta
religia sau convingerea în mod individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult,
învãþãmânt, practici ºi îndeplinirea ritualurilor.

2.

Libertatea de a-ºi manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri
decât acelea care, prevãzute de lege, constituie mãsuri necesare, într-o societate democraticã,
pentru siguranþa publicã, protecþia ordinii, a sãnãtãþii sau a moralei publice ori pentru
protejarea drepturilor ºi libertãþilor altora.

Articolul 10
1.

Orice persoanã are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie
ºi libertatea de a primi sau de a comunica informaþii ori idei fãrã amestecul autoritãþilor
publice ºi fãrã a þine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedicã statele sã supunã
societãþile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.

2.

Exercitarea acestor libertãþi ce comportã îndatoriri ºi responsabilitãþi poate fi supusã unor
formalitãþi, condiþii, restrângeri sau sancþiuni prevãzute de lege, care constituie mãsuri necesare,
într-o societate democraticã, pentru securitatea naþionalã, integritatea teritorialã sau siguranþa
publicã, apãrarea ordinii ºi prevenirea infracþiunilor, protecþia sãnãtãþii sau a moralei, protecþia
reputaþiei sau a drepturilor altora pentru a împiedica divulgarea de informaþii confidenþiale sau
pentru a garanta autoritatea ºi imparþialitatea puterii judecãtoreºti.

222

CENTRUL EUROPEAN PENTRU DREPTURILE ROMILOR

CONVENÞIA EUROPEANÃ PENTRU APÃRAREA DREPTURILOR OMULUI ªI LIBERTÃÞILOR FUNDAMENTALE

Articolul 11
1.

Orice persoanã are dreptul la libertatea de întrunire paºnicã ºi la libertatea de asociere, inclusiv
dreptul de a constitui cu alþii sindicate ºi de a se afilia la sindicate pentru apãrarea intereselor sale.

2.

Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevãzute
de lege, constituie mãsuri necesare, într-o societate democraticã, pentru securitatea naþionalã,
siguranþa publicã, apãrarea ordinii ºi prevenirea infracþiunilor, protejarea sãnãtãþii sau a
moralei ori pentru protecþia drepturilor ºi libertãþilor altora. Prezentul articol nu interzice ca
restrângeri legale sã fie impuse exercitãrii acestor drepturi de cãtre membrii forþelor armate, ai
poliþiei sau ai administraþiei de stat.

Articolul 12
Începând cu vârsta stabilitã prin lege, bãrbatul ºi femeia au dreptul de a se cãsãtori ºi de a întemeia
o familie conform legislaþiei naþionale ce reglementeazã exercitarea acestui drept.

Articolul 13
Orice persoanã, ale cãrei drepturi ºi libertãþi recunoscute de prezenta Convenþie au fost încãlcate, are
dreptul sã se adreseze efectiv unei instanþe naþionale, chiar ºi atunci când încãlcarea s-ar datora unor
persoane care au acþionat în exercitarea atribuþiilor lor oficiale.

Articolul 14
Exercitarea drepturilor ºi libertãþilor recunoscute de prezenta Convenþie trebuie sã fie asiguratã fãrã
nici o deosebire bazatã, în special, pe sex, rasã, culoare, limbã, religie, opinii politice sau orice alte
opinii, origine naþionalã sau socialã, apartenenþa la o minoritate naþionalã, avere, naºtere sau orice
altã situaþie.

Articolul 15
1.

În caz de rãzboi sau de alt pericol public ce ameninþã viaþa naþiunii, orice înaltã parte
contractantã poate lua mãsuri care o derogã de la obligaþiile prevãzute de prezenta Convenþie,
în mãsura strictã în care situaþia o cere ºi cu condiþia ca aceste mãsuri sã nu fie în contradicþie
cu alte obligaþii care decurg din dreptul internaþional.

2.

Dispoziþia precedentã nu îngãduie nici o derogare de la art. 2, cu excepþia cazului de deces
rezultând din acte licite de rãzboi ºi nici de la art. 3, art. 4 paragraful 1 ºi art. 7.

3.

Orice înaltã parte contractantã ce exercitã acest drept de derogare îl informeazã pe deplin pe
Secretarul General al Consiliului Europei cu privire la mãsurile luate ºi la motivele care le-au
determinat. Aceasta trebuie, de asemenea, sã informeze pe Secretarul General al Consiliului
Europei ºi asupra datei la care aceste mãsuri au încetat a fi în vigoare ºi de la care dispoziþiile
Convenþiei devin din nou deplin aplicabile.
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Articolul 16
Nici o dispoziþie a art. 10, 11 si 14 nu poate fi consideratã ca interzicând înaltele pãrþi contractante
sã impunã restrângeri activitãþii politice a strãinilor.

Articolul 17
Nici o dispoziþie din prezenta convenþie nu poate fi interpretatã ca implicând, pentru un stat, un
grup sau un individ, un drept oarecare de a desfãºura o activitate sau de a îndeplini un act ce
urmãreºte distrugerea drepturilor sau a libertãþilor recunoscute de prezenta Convenþie sau de a aduce
limitãri mai ample acestor drepturi ºi libertãþi decât acelea prevãzute de aceastã Convenþie.

Articolul 18
Restricþiile care, în termenii prezentei Convenþii sunt permise respectivelor drepturi ºi libertãþi nu
pot fi aplicate decât în scopul pentru care ele au fost prevãzute.

Protocolul No.1
Garantarea unor drepturi ºi libertãþi neincluse în titlul I al Convenþie

Guvernele semnatare, Membre ale Consiliului Europei,
Hotãrâte sã ia mãsuri de naturã sã asigure garantarea colectivã a drepturilor ºi libertãþilor, altele decât
cele care sunt deja înscrise în titlul I al Convenþiei pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, semnatã la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumitã în continuare Convenþia),
Au convenit asupra celor le urmeazã :

Articolul 1
Orice persoanã fizicã sau juridicã are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit
de proprietatea sa decât pentru cauzã de utilitate publicã ºi în condiþiile prevãzute de lege ºi de
principiile generale ale dreptului internaþional.
Dispoziþiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considerã
necesare pentru a reglementa folosinþa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura
plata impozitelor ori a altor contribuþii, sau a amenzilor.
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Articolul 2
Nimãnui nu i se poate refuza dreptul de instruire. Statul, în exercitarea funcþiilor pe care ºi le va
asuma în domeniul educaþiei ºi al învãþãmântului, va respecta dreptul pãrinþilor de a asigura aceastã
educaþie ºi acest învãþãmânt conform convingerilor lor religioase ºi filozofice.

Articolul 3
Înaltele pãrþi contractante se angajeazã sã organizeze, la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot
secret, în condiþiile care asigurã libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului
legislativ.

Articolul 4
Orice înaltã parte contractantã poate, în momentul semnãrii ori al ratificãrii prezentului protocol
sau în orice alt moment ulterior, sã comunice Secretarului General al Consiliului Europei o
declaraþie precizând mãsura în care aceasta se angajeazã ca dispoziþiile prezentului protocol sã se
aplice anumitor teritorii care sunt desemnate în declaraþia respectivã ºi ale cãror relaþii internaþionale
aceasta le asigura.
Orice înaltã parte contractantã care a comunicat o declaraþie în virtutea paragrafului precedent
poate, dupã un anumit interval de timp, sã comunice o nouã declaraþie care sã modifice termenii
oricãrei declaraþii anterioare sau care sã punã capãt aplicãrii dispoziþiilor prezentului protocol cu
privire la un anumit teritoriu.

Articolul 5
Înaltele pãrþi contractante vor considera art. 1, 2, 3 si 4 din acest protocol ca articole adiþionale la
Convenþie ºi toate dispoziþiile Convenþiei se vor aplica în consecinþã.

Articolul 6
Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei, semnatari ai
Convenþiei; el va fi ratificat o datã cu Convenþia sau dupã ratificarea acesteia. El va intra în vigoare
dupã depunerea a zece instrumente de ratificare. Pentru oricare semnatar care îl va ratifica ulterior,
protocolul va intra în vigoare o datã cu depunerea instrumentului de ratificare.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei, care va notifica
tuturor membrilor numele celor care au ratificat protocolul.
Încheiat la Paris la 20 martie 1952, în limbile francezã ºi englezã, ambele texte fiind egal autentice,
într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General va
transmite copii certificate fiecãruia dintre statele semnatare.
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Protocolul No.4
Protejarea anumitor drepturi adiþionale.

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Hotãrâte sã ia mãsuri de naturã sa asigure garantarea colectivã a drepturilor ºi libertãþilor, altele decât
cele care sunt deja înscrise în titlul I al Convenþiei pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, semnatã la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumitã în continuare Convenþia) ºi în art.
1 - 3 din primul Protocol adiþional la Convenþie, semnat la Paris la 20 martie 1952,
Au convenit asupra celor ce urmeazã:

Articolul 1
Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv cã nu este în mãsurã sã execute o
obligaþie contractualã.

Articolul 2
1.

Oricine se gãseºte în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul sã circule în mod liber ºi sãºi aleagã în mod liber reºedinþa.

2.

Orice persoanã este liberã sã pãrãseascã orice þarã, inclusiv pe a sa.

3.

Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor constrângeri decât acelea care,
prevãzute de lege, constituie mãsuri necesare, într-o societate democraticã, pentru securitatea
naþionalã, siguranþa publicã, menþinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, ori pentru
protejarea drepturilor ºi libertãþilor altora.

4.

Drepturile recunoscute în paragraful 1 pot, de asemenea, în anumite zone determinate, sã facã
obiectul unor restrângeri care, prevãzute de lege, sunt justificate de interesul public într-o
societate democraticã.

Articolul 3
1.

Nimeni nu poate fi expulzat printr-o mãsurã individualã sau colectivã, de pe teritoriul statului
al cãrui cetãþean este.

2.

Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al cãrui cetãþean este.

Articolul 4
Expulzãrile colective de strãini sunt interzise.
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Articolul 5
1.

Orice înaltã parte contractantã poate, în momentul semnãrii ori al ratificãrii prezentului
protocol sau în orice moment ulterior, sã comunice Secretarului General al Consiliului
Europei o declaraþie precizând mãsura în care ea se angajeazã ca dispoziþiile prezentului
protocol sã se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate în declaraþia respectivã ºi ale cãror
relaþii internaþionale ea le asigurã.

2.

Orice înaltã parte contractantã care a comunicat o declaraþie în virtutea paragrafului precedent
poate, periodic, sã comunice o noua declaraþie prin care sã modifice termenii oricãrei declaraþii
anterioare sau prin care sã punã capãt aplicãrii dispoziþiilor prezentului protocol cu privire la
un anumit teritoriu.

3.

O declaraþie fãcutã potrivit prezentului articol va fi consideratã ca fiind fãcutã în conformitate
cu paragraful 1 din articolul 63 al Convenþiei.

4.

Teritoriul oricãrui stat la care se aplicã prezentul protocol, în virtutea ratificãrii sau a acceptãrii
sale de cãtre respectivul stat ºi fiecare dintre teritoriile cu privire la care protocolul se aplicã,
în virtutea unei declaraþii semnate de respectivul stat conform prezentului articol, vor fi
considerate ca teritorii distincte în sensul referirilor la teritoriul unui stat, fãcute de art. 2 ºi 3.

Articolul 6
1.

Înaltele pãrþi contractante vor considera art. 1 - 5 ale acestui protocol drept articole adiþionale
la Convenþie ºi toate dispoziþiile Convenþiei se vor aplica în consecinþã.

2.

Totuºi, dreptul la recursul individual recunoscut printr-o declaraþie fãcutã în virtutea art. 25 al
Convenþiei sau recunoaºterea jurisdicþiei obligatorii a Curþii fãcutã printr-o declaraþie în
virtutea art. 46 al Convenþiei nu se va exercita, în ceea ce priveºte prezentul protocol, decât în
mãsura în care înalta parte contractantã interesatã va fi declarat cã recunoaºte respectivul drept
sau cã acceptã respectiva jurisdicþie pentru art. 1 - 4 ale protocolului sãu pentru unele din
aceste articole.

Articolul 7
1.

Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei, semnatari ai
Convenþiei; el va fi ratificat o datã cu Convenþia sau dupã ratificarea acesteia. El va intra în
vigoare dupã depunerea a cinci instrumente de ratificare. Pentru oricare semnatar care îl va
ratifica ulterior, protocolul va intra în vigoare o datã cu depunerea instrumentului de
ratificare.

2.

Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei care va
notifica tuturor membrilor numele celor care au ratificat protocolul.

În considerarea celor de mai sus, subsemnaþii, având depline puteri în acest sens, au semnat prezentul
protocol.
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Încheiat la Strasbourg la 16 septembrie 1963, în limbile francezã ºi englezã, ambele texte fiind egal
autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul
General va transmite copii certificate fiecãruia dintre statele semnatare.

Protocolul No.6
Privind abolirea pedepsei cu moartea

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol la Convenþia pentru
Apãrarea Drepturilor Omului ºi a Libertãþilor Fundamentale, semnatã la Roma la 4 noiembrie 1950
(denumitã în continuare “Convenþia”),
Considerând cã progresele intervenite în mai multe state membre ale Consiliului Europei exprimã
o tendinþã generalã în favoarea abolirii pedepsei cu moartea,

Au convenit asupra celor ce urmeazã:

Articolul 1
Pedeapsa cu moartea este abolitã. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsã ºi nici
executat.

Articolul 2
Un stat poate sã prevadã în legislaþia sa pedeapsa cu moartea pentru acte sãvârºite în timp de rãzboi
sau de pericol iminent de rãzboi; o asemenea pedeapsã nu va fi aplicatã decât în cazurile prevãzute
de aceasta legislaþie ºi conform dispoziþiilor sale. Statul respectiv va comunica Secretarului General
al Consiliului Europei dispoziþiile aferente ale legislaþiei în cauzã.

Articolul 3
Nici o derogare de la dispoziþiile prezentului protocol pe temeiul articolului 15 din Convenþie nu
este îngãduitã.

Articolul 4
Nici o rezervã la dispoziþiile prezentului protocol pe temeiul articolului 57 din Convenþie nu este
admisã.
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Articolul 5
1.

Orice stat poate, în momentul semnãrii sau în momentul depunerii instrumentului sãu de
ratificare, de acceptare sau de aprobare, sã desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care
se va aplica prezentul protocol.

2.

Orice stat poate, în orice moment ulterior, printr-o declaraþie adresatã Secretarului General al
Consiliului Europei sã extindã aplicarea prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat
în declaraþie. Protocolul va intra în vigoare cu privire la acest teritoriu, în prima zi a lunii care
urmeazã datei primirii declaraþiei de cãtre Secretarul General.

3.

Orice declaraþie fãcutã în virtutea celor douã paragrafe precedente va putea fi retrasã, în ceea
ce priveºte orice teritoriu desemnat în aceastã declaraþie, prin notificare adresatã Secretarului
General. Retragerea va intra în vigoare din prima zi a lunii care urmeazã datei primirii
notificãrii de cãtre Secretarul General.

Articolul 6
Statele pãrþi considerã prevederile articolelor 1-5 ale prezentului protocol ca articole adiþionale la
Convenþie ºi toate dispoziþiile Convenþiei se aplicã în Consecinþã.

Articolul 7
Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
Convenþiei. El va fi supus ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii. Un stat membru al Consiliului Europei
nu va putea sã ratifice, sã accepte sau sã aprobe prezentul protocol fãrã ca, simultan sau anterior, sã
fi ratificat Convenþia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la
Secretarul General al Consiliului Europei.

Articolul 8
1.

Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã datei la care cinci state
membre ale Consiliului Europei îºi vor exprima consimþãmântul de a fi legate prin protocol,
conform dispoziþiilor articolului 7.

2.

Pentru orice stat membru care îºi va exprima ulterior consimþãmântul de a fi legat prin
protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã datei depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

Articolul 9
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului:
a)

orice semnare;

b)

depunerea oricãrui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;
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c)

orice datã de intrare în vigoare a prezentului protocol, conform articolelor 5 ºi 8;

d)

orice alt act, notificare sau comunicare având o legãturã cu prezentul protocol.

În considerarea celor de mai sus, subsemnaþii, având depline puteri în acest scop, au semnat
prezentul protocol.
Încheiat la Strasbourg la 28 aprilie 1983, în limbile francezã ºi englezã, ambele texte fiind egal
autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul
General al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecãruia dintre statele membre ale
Consiliului Europei.

Protocolul No.7
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol,
Hotãrâte sã ia noi mãsuri de naturã sã asigure garantarea colectivã a anumitor drepturi ºi libertãþi
prin Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, semnatã la Roma
la 4 noiembrie 1950 (denumitã în continuare “Convenþia”),
Au convenit asupra celor le urmeazã:
Aºa cum sunt amendate de Protocolul No. 11

Articolul 1
1.

Un strãin care îºi are reºedinþa în mod legal pe teritoriul unui stat nu poate fi expulzat decât
în temeiul executãrii unei hotãrâri luate conform legii ºi el trebuie sã poatã:
a)
b)
c)

2.

sã prezinte motivele care pledeazã împotriva expulzãrii sale;
sã cearã examinarea cazului sãu; ºi
sã cearã sã fie reprezentat în acest scop în faþa autoritãþilor competente sau a uneia ori
a mai multor persoane desemnate de cãtre aceastã autoritate.
Un strãin poate fi expulzat înainte de exercitarea drepturilor enumerate în paragraful 1. a, b
ºi c al acestui articol, atunci când expulzarea este necesarã în interesul ordinii publice sau se
întemeiazã pe motive de securitate naþionalã.

Articolul 2
1.
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Orice persoanã declaratã vinovatã de o infracþiune de cãtre un tribunal are dreptul sã cearã
reexaminarea declaraþiei de vinovãþie sau a condamnãrii de cãtre un tribunal superior.
Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat, sunt
reglementate de lege.
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2.

Acest drept poate face obiectul unor excepþii în cazul infracþiunilor minore, aºa cum acestea
sunt definite de lege, sau când cel interesat a fost judecat în prima instanþã de cãtre cea mai
înaltã jurisdicþie ori a fost declarat vinovat ºi condamnat ca urmare a unui recurs împotriva
achitãrii sale.

Articolul 3
Atunci când o condamnare penalã definitivã este ulterior anulatã sau când este acordatã graþierea,
pentru cã un fapt nou sau recent descoperit dovedeºte cã s-a produs o eroare judiciarã, persoana care
a suferit o pedeapsã din cauza acestei condamnãri este despãgubitã conform legii ori practicii în
vigoare în statul respectiv, cu excepþia cazului în care se dovedeºte cã nedescoperirea în timp util a
faptului necunoscut îi este imputabilã în tot sau în parte.

Articolul 4
1.

Nimeni nu poate fi urmãrit sau pedepsit penal de cãtre jurisdicþiile aceluiaºi stat pentru
sãvârºirea infracþiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotãrâre
definitivã conform legii ºi procedurii penale ale acestui stat.

2.

Dispoziþiile paragrafului precedent nu împiedicã redeschiderea procesului, conform legii ºi
procedurii penale a statului respectiv, dacã fapte noi ori recent descoperite sau un viciu
fundamental în cadrul procedurii precedente sunt de naturã sã afecteze hotãrârea pronunþatã.

3.

Nici o derogare de la prezentul articol nu este îngãduitã în temeiul articolului 15 din
Convenþie.

Articolul 5
Soþii se bucurã de egalitate în drepturi ºi în responsabilitãþi cu caracter civil, între ei ºi în relaþiile cu
copiii lor în ceea ce priveºte cãsãtoria, pe durata cãsãtoriei ºi cu prilejul desfacerii acesteia. Prezentul
articol nu împiedicã statele sã ia mãsurile necesare în interesul copiilor.

Articolul 6
1.

Orice stat poate, în momentul semnãrii sau în momentul depunerii instrumentului sãu de
ratificare, de acceptare sau de aprobare, sã desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care
se va aplica prezentul protocol, precizând mãsura în care el se angajeazã ca dispoziþiile
prezentului protocol sã se aplice acestui sau acestor teritorii.

2.

Orice stat poate, în orice moment ulterior, printr-o declaraþie adresatã Secretarului General al
Consiliului Europei, sã extindã aplicarea prezentului protocol la oricare alt teritoriu desemnat
în declaraþie. Protocolul va intra în vigoare pentru acest teritoriu în prima zi a lunii care
urmeazã expirãrii unei perioade de 2 luni de la data primirii declaraþiei de cãtre Secretarul
General.
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3.

Orice declaraþie fãcutã în virtutea celor douã paragrafe precedente va putea fi retrasã sau
modificatã, în ceea ce priveºte orice teritoriu desemnat în aceastã declaraþie, prin notificare
adresata Secretarului General. Retragerea sau modificarea va produce efecte în prima zi a lunii
care urmeazã expirãrii unei perioade de 2 luni de la data primirii notificãrii de cãtre Secretarul
General.

4.

O declaraþie potrivit prezentului articol va fi consideratã ca fiind în conformitate cu
paragraful 1 din articolul 63 al Convenþiei.

5.

Teritoriul oricãrui stat cu privire la care prezentul protocol se aplicã în virtutea ratificãrii, a
acceptãrii sau a aprobãrii sale de cãtre statul respectiv ºi fiecare dintre teritoriile cu privire la
care protocolul se aplicã în baza unei declaraþii fãcute de respectivul stat, conform prezentului
articol, pot fi considerate ca teritorii distincte în sensul referirii la teritoriul unui stat fãcute la
articolul 1.

6.

Orice stat care a fãcut o declaraþie în potrivit cu paragrafele 1 sau 2 ale prezentului articol
poate ulterior în orice moment, sã declare referitor la unul sau mai multe teritorii vizate în
aceastã declaraþie cã accepta competenþa Curþii de a primi cererile persoanelor fizice, ale
organizaþiilor nonguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform
articolului 34 din Convenþie privitor la articolele 1-5 din prezentul Protocol.

Articolul 7
Carta Declaraþiilor sub fostul paragraf 2 al acestui articol
Statele pãrþi considerã prevederile articolelor1-6 ale prezentului Protocol ca articolele adiþionale la
Convenþie ºi toate dispoziþiile Convenþiei se aplicã în consecinþã.

Articolul 8
Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat
Convenþia. El va fi supus ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii. Un stat membru al Consiliului Europei
nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fãrã sã fi ratificat simultan sau anterior
Convenþia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul
General al Consiliului Europei.

Articolul 9
1.

Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii unei perioade
de douã luni de la data la care ºapte state membre ale Consiliului Europei îºi vor fi exprimat
consimþãmântul de a fi legate prin protocol conform dispoziþiilor articolului 8.

2.

Pentru orice stat membru care îºi va exprima ulterior consimþãmântul de a fi legat prin
protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii unei perioade de
douã luni de la data depunerii instrumentului de ratificare de acceptare sau de aprobare.
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Articolul 10
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica tuturor statelor membre ale Consiliului
Europei:
a)

orice semnare ;

b)

depunerea oricãrui instrument de ratificare, de acceptare sau aprobare;

c)

orice datã de intrare în vigoare a prezentului protocol conform articolelor 6 ºi 9;

d)

orice alt act, notificare sau declaraþie având legãturã cu prezentul protocol.

În considerarea celor de mai sus, subsemnaþii, având depline puteri în acest scop, au semnat
prezentul protocol.
Încheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984, în limbile francezã ºi englezã, ambele texte fiind egal
autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul
General al Consiliului Europei va transmite copie certificatã fiecãruia dintre statele membre ale
Consiliului Europei.

Protocolul No.12
Statele membre ale Consiliului Europei semnatare ale prezentului Protocol

Considerând principiul fundamental în virtutea cãruia toate persoanele sunt egale în faþa legii ºi au
dreptul la o protecþie egalã în faþa legii;
Hotãrâte sã acþioneze în sensul promovãrii egalitãþii tuturor persoanelor prin aplicarea colectivã a
interzicerii generale a discriminãrii prin mecanismele Convenþiei pentru Apãrarea Drepturilor
Omului ºi a Libertãþilor Fundamentale semnatã la Roma la data de 4 noiembrie 1950 (denumitã în
continuare “Convenþia”);
Reafirmând cã principiul nediscriminãrii nu împiedicã pãrþile semnatare sã ia mãsuri în sensul
promovãrii egalitãþii depline ºi efective, cu condiþia sã existe un obiectiv ºi o justificare rezonabile
pentru aceste mãsuri,
Au convenit urmãtoarele:
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Articolul 1
1.

Exercitarea oricãrui drept garantat de lege va fi asiguratã fãrã discriminare pe motiv de rasã,
sex, culoare, limbã, religie, preferinþe politice sau de alt tip, origine naþionalã ºi socialã, asociere
la o minoritate naþionalã, proprietate, naºtere sau alt statut.

2.

Nici o persoanã nu va fi discriminatã de cãtre o autoritate publicã pe motive asemãnãtoare
celor menþionate in paragraful 1.

Articolul 2
1.

Orice stat poate, la momentul semnãrii sau depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare
sau avizare, sã specifice teritoriul sau teritoriile în care se aplicã prezentul Protocol.

2.

Orice stat poate, la o datã ulterioarã, printr-o declaraþie adresatã Secretarului General al
Consiliului Europei, sã extindã aplicarea prezentului Protocol la orice alt teritoriu specificat
în declaraþie. Pentru respectivul teritoriu Protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii ce
urmeazã expirãrii unei perioade de trei luni de la primirea declaraþiei de cãtre Secretarul
General.

3.

Orice declaraþie fãcutã în legãturã cu precedentele douã paragrafe, referitoare la orice teritoriu
specificat într-o asemenea declaraþie, poate fi retrasã sau modificatã printr-o notificare adresatã
Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea sau modificarea va avea efect începând
cu prima zi a lunii ce urmeazã expirãrii unei perioade de trei luni de la primirea notificãrii de
cãtre Secretarul General.

4.

O declaraþie fãcutã în concordanþã cu prezentul articol, va fi consideratã ca fiind fãcutã în
concordanþã cu paragraful 1 al articolului 56 din Convenþie.

5.

Orice stat care a fãcut o declaraþie în concordanþã cu paragraful 1 sau 2 din prezentul articol
poate la orice moment ulterior sã declare, pentru unul sau mai multe dintre teritoriile la care
face referire declaraþia, cã recunoaºte competenþa Curþii de a primi cereri de la persoane fizice,
organizaþii neguvernamentale ori grupuri de persoane, conform articolului 34 al Convenþiei
legat de articolul 1 din prezentul Protocol.

Articolul 3
Pentru pãrþile semnatare, prevederile articolelor 1 ºi 2 ale prezentului Protocol vor fi asimilate unor
articole adiþionale la Convenþie ºi toate prevederile Convenþiei se vor aplica în mod corespunzãtor.

Articolul 4
Prezentul Protocol va fi deschis pentru semnare statelor membre ale Consiliului Europei semnatare
ale Convenþiei. Constituie obiectul ratificãrii, acceptãrii sau avizãrii. Un stat membru al Consiliului
Europei nu poate ratifica, accepta sau aviza prezentul Protocol fãrã ratificarea anterioarã sau
simultanã a Convenþiei. Instrumentele de ratificare, acceptare sau avizare a prezentului Protocol vor
fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei
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Articolul 5
1.

Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmeazã expirãrii unei perioade
de trei lunii de la data la care 10 state membre ale Consiliului Europei ºi-au exprimat acordul
de a respecta protocolul, în conformitate cu prevederile articolului 4.

2.

Pentru statele membre care ratificã prezentul Protocol la un moment ulterior, acesta va intra
în vigoare în prima zi a lunii ce urmeazã expirãrii unei perioade de trei luni de la depunerea
instrumentelor de ratificare, acceptare sau avizare.

Articolul 6
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica toate statele membre în legãtura cu:
a)

orice semnare;

b)

depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau avizare;

c)

orice datã de intrare în vigoare a prezentului Protocol în conformitate cu articolele 2 ºi 5;

d)

orice alt act, notificare sau comunicare în legãturã cu prezentul Protocol

Drept mãrturie subsemnaþii, autorizaþi în acest sens, au semnat prezentul Protocol.
Elaborat la Roma, la data de 4 noiembrie 2000, în englezã ºi francezã, ambele texte fiind autentice
în mod egal, într-o singurã copie ce va fi depozitatã în arhivele Consiliului Europei. Secretarul
General al Consiliului Europei va transmite o copie autentificatã fiecãrui stat membru al Consiliului
Europei.

Notã
Doar articolele semnificative ale Convenþiei ºi Protocoalele sale au fost incluse aici. Textul complet
este disponibil la http://www.echr.coe.int/Convention/webConvenENG.pdf.

Note:
1

Au fost incluse doar cele mai importante articole ale Convenþiei ºi ale Protocoalelor. Textul integral al Convenþiei
poate fi gãsit la: http://www.echr.coe.int/Convention/webConvenENG.pdf
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Anexe

Directiva Consiliului 2000/43, cu privire la
implementarea principiului tratamentului
egal între persoane indiferent de originea
rasialã sau etnicã

Cum sã îþi cunoºti drepturile ºi sã lupþi pentru ele

DIRECTIVA CONSILIULUI 2000/43,
CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA PRINCIPIULUI
TRATAMENTULUI EGAL ÎNTRE PERSOANE INDIFERENT DE
ORIGINEA RASIALÃ SAU ETNICÃ

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
Având în vedere Tratatul instituind Comunitatea Europeanã ºi, în special, de Articolul 13 al acestuia,
Având în vedere propunerea Comisiei1,
Având în vedere Opinia Parlamentului European2,
Având în vedere Opinia Comitetului Economic ºi Social3,
Având în vedere Opinia Comitetului Regiunilor4,

Întrucât:
(1)

Tratatul privind Uniunea Europeanã marcheazã o nouã etapã în procesul creãrii unei mai
strânse uniuni între popoarele Europei,

(2)

Conform articolului 6 al Tratatului Uniunii Europene, Uniunea Europeanã este fondatã pe
principiile libertãþii, democraþiei, respectãrii drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
cât ºi pe statul de drept, principii comune statelor membre ºi trebuie sã respecte drepturile
fundamentale garantate de Convenþia europeanã pentru protecþia drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, aºa cum rezultã ele din tradiþiile constituþionale comune ale statelor
membre, ca principii generale ale dreptului comunitar.

(3)

Dreptul la egalitate în faþa legii ºi la protecþie împotriva discriminãrii pentru toate persoanele
constituie un drept universal recunoscut de Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului,
Convenþia Naþiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva
femeilor, Convenþia internaþionalã cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasialã ºi Pactele Naþiunilor Unite cu privire la drepturile civile ºi politice ºi la drepturile
economice, sociale ºi culturale, de Convenþia europeanã pentru protecþia drepturilor omului
ºi a libertãþilor fundamentale, semnate de toate statele membre.

1
2
3
4

OJC
Opinie exprimatã la 18 mai 2000 (nepublicatã încã în Jurnalul Oficial).
Opinie exprimatã la 12 aprilie 2000 (nepublicatã încã în Jurnalul Oficial).
Opinie exprimatã la 31 mai 2000 (nepublicatã încã în Jurnalul Oficial).1 OJC
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(4)

Este importantã respectarea acestor drepturi ºi libertãþi fundamentale, inclusiv dreptul la
libertatea de asociere. Este, de asemenea, importantã, în contextul accesului la ºi al asigurãrii
de bunuri ºi servicii, respectarea protecþiei vieþii private ºi de familie ºi a tranzacþiilor efectuate
în acest context.

(5)

Parlamentul European a adoptat o serie de Rezoluþii cu privire la lupta împotriva rasismului
în Uniunea Europeanã.

(6)

Uniunea Europeanã respinge teoriile care vizeazã determinarea existenþei raselor umane
separate. Folosirea termenului “origine rasialã” în prezenta Directivã nu implicã acceptarea
acestor teorii.

(7)

Consiliul European de la Tampere, din data de 15 ºi 16 octombrie 1999, a invitat Comisia sã
intervinã, cât de curând posibil, cu propuneri pentru implementarea Articolului 13 al
Tratatului Comunitãþii Europene cu privire la lupta împotriva rasismului ºi xenofobiei.

(8)

Principiile directoare pe anul 2000, privind angajarea în muncã, adoptate de Consiliul
European, la Helsinki, între 10 ºi 11 decembrie 1999, subliniazã necesitatea de a încuraja
dezvoltarea condiþiilor pentru o piaþã a muncii inclusiv din punct de vedere social, prin
formularea unui set de politici coerente cu scopul combaterii discriminãrii împotriva
anumitor grupuri, cum sunt minoritãþile etnice.

(9)

Discriminarea bazatã pe origine rasialã sau etnicã ar putea submina îndeplinirea obiectivelor
Tratatului Comunitãþii Europene, în special atingerea unui nivel înalt al ocupãrii forþei de
muncã ºi al protecþiei sociale, creºterea standardului de trai ºi a calitãþii vieþii, coeziunea
economicã ºi socialã ºi solidaritatea. Ar putea, de asemenea, sã submineze îndeplinirea
obiectivului de dezvoltare a Uniunii Europene, ca o regiune a libertãþii, securitãþii ºi justiþiei.

(10) Comisia a prezentat o comunicare cu privire la rasism, xenofobie ºi antisemitism, în decembrie
1995.
(11) Consiliul a adoptat, pe 15 iulie 1996, Acþiunea Comunã (96/443/JHA) cu privire la activitatea
de combatere a rasismului ºi xenofobiei5 în baza cãreia statele membre asigurã cooperarea
juridicã eficientã în privinþa cazurilor de comportament rasist sau xenofob.
(12) Pentru a asigura dezvoltarea unei societãþi democratice ºi tolerante, care sã permitã participarea
tuturor persoanelor, indiferent de originea rasialã sau etnicã, acþiunea specificã în domeniul
discriminãrii pe baza originii etnice sau rasiale nu trebuie sã se limiteze la accesul la angajare
ºi afaceri proprii, ci sã acopere domenii ca: educaþia, protecþia socialã, securitatea socialã ºi
asistenþa medicalã, avantaje sociale sau accesul la ºi asigurarea bunurilor ºi serviciilor.
(13) În acest sens, orice formã de discriminare directã sau indirectã, bazatã pe origine rasialã sau
etnicã cu privire la domeniile menþionate de prezenta Directivã trebuie interzisã în întreaga

5
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Comunitate. Aceastã interdicþie a discriminãrii trebuie sã se aplice, de asemenea ºi cetãþenilor
din statele terþe, însã nu acoperã diferenþele de tratament bazat pe naþionalitate ºi nu aduce
atingere prevederilor administrative în vigoare privind accesul ºi rezidenþa cetãþenilor statelor
terþe ºi accesul acestora la un loc de muncã ºi ocupaþie.
(14) În implementarea principiului tratamentului egal indiferent de originea rasialã sau etnicã,
Comunitatea, conform articolului 3(2) al Tratatului Comunitãþii Europene, vizeazã eliminarea
inegalitãþilor ºi promovarea egalitãþii între bãrbaþi ºi femei, þinând cont în special de faptul cã
femeile sunt adeseori victime ale multiplelor forme de discriminare.
(15) Aprecierea faptelor pe baza cãrora se pot determina formele de discriminare directã sau
indirectã este de competenþa jurisdicþiei naþionale sau a altor organisme competente, în
concordanþã cu legislaþia sau practicile naþionale. O asemenea legislaþie poate sã prevadã ca în
special discriminarea indirectã sã fie stabilitã prin orice metodã, inclusiv pe baza evidenþelor
statistice.
(16) Este importantã protecþia tuturor persoanelor împotriva discriminãrii pe criteriul originii
rasiale sau etnice. Statele membre trebuie sã asigure, de asemenea, acolo unde este necesar ºi în
concordanþã cu tradiþiile ºi practicile lor naþionale, protecþia persoanelor aflate în legalitate,
atunci când acestea sunt discriminate pe criteriul originii rasiale sau etnice a membrilor
comunitãþii din care provin.
(17) Interzicerea discriminãrii nu trebuie sã aducã nici un prejudiciu menþinerii sau adoptãrii unor
mãsuri menite sã previnã sau sã compenseze dezavantajele unui grup de persoane de o anumitã
origine rasialã sau etnicã, iar astfel de mãsuri pot permite crearea unor organizaþii de persoane
care au o anumitã origine rasialã sau etnicã ºi al cãror obiectiv principal este promovarea
nevoilor speciale ale acestora.
(18) În foarte puþine cazuri, un tratament diferit poate fi justificat atunci când o caracteristicã
legatã de originea rasialã sau etnicã constituie o cerinþã autenticã ºi decisivã ocupaþionalã,
atunci când obiectivul este legitim, iar cerinþa este proporþionalã. Astfel de circumstanþe
trebuie incluse în informaþiile puse la dispoziþia Comisiei de cãtre statele membre.
(19) Persoanele care au constituit subiectul discriminãrii pe criteriul originii rasiale sau etnice
trebuie sa aibã la dispoziþie mãsuri adecvate de protecþie juridicã. Pentru a oferi un nivel de
protecþie mai eficient, asociaþiile sau entitãþile legislative trebuie, de asemenea, sã fie
împuternicite, aºa cum hotãrãsc statele membre, sã se angajeze atât în numele cât ºi în sprijinul
oricãror victime, în acþiuni care sã nu prejudicieze reglementãrile de procedurã interne privind
reprezentarea ºi apãrarea acestora în faþa justiþiei.
(20) Implementarea eficientã a principiului egalitãþii necesitã protecþie juridicã adecvatã împotriva
victimizãrii.
(21) Reglementãrile cu privire la sarcina probei trebuie sã fie adaptate, atunci când este vorba de un
caz de discriminare prima facie ºi, pentru ca principiul tratamentului egal sã fie aplicat
eficient, sarcina probei trebuie sã revinã acuzatului, atunci când este adusã o probã într-un caz
de discriminare.
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(22) Nu este necesar ca statele membre sã aplice reglementãrile cu privire la sarcina probei în cazul
procedurilor de investigare a faptelor unui caz, de cãtre tribunal sau alt organism competent.
Aceste proceduri sunt cele în care reclamantului nu îi este cerut sã dovedeascã faptele, acestea
fiind investigate de cãtre tribunalul sau organismul competent.
(23) Statele membre trebuie sã promoveze dialogul dintre partenerii sociali ºi cu organizaþiile
neguvernamentale, pentru a lua cunoºtinþã de diferite forme de discriminare ºi a le combate.
(24) Protecþia împotriva discriminãrii pe criteriul originii rasiale ºi etnice trebuie întãritã prin
existenþa în fiecare stat membru a unui organism sau a unor organisme cu competenþã în
analizarea acestor probleme, în studierea posibilelor soluþii ºi în asigurarea de asistenþã
concretã victimelor.
(25) Aceastã Directivã conþine minimum de cerinþe, oferind statelor membre opþiunea de a
introduce sau a menþine prevederi mai favorabile. Implementarea Directivei nu trebuie sã
serveascã la justificarea nici unui regres legat de situaþia existentã în fiecare stat membru.
(26) Statele membre trebuie sã prevadã sancþiuni eficiente ºi proporþionate în cazul încãlcãrilor
obligaþiilor stipulate în cadrul prezentei Directive.
(27) Statele membre îºi pot asuma, la cererea lor comunã, responsabilitatea managementului ºi
activitãþii de implementare a prezentei Directive, în ceea ce priveºte prevederile ce derogã din
domeniul contractelor colective, cu condiþia ca statele membre sã facã tot ceea ce este necesar
pentru a demonstra cã pot garanta oricând obþinerea rezultatelor impuse prin prezenta
Directivã.
(28) Conform principiilor subsidiaritãþii ºi proporþionalitãþii, stipulate în articolul 5 al Tratatului
Comunitãþii Europene, obiectivul prezentei Directive ºi anume asigurarea unui nivel înalt
comun al protecþiei împotriva discriminãrii în toate statele membre, nu poate fi atins în mod
satisfãcãtor de cãtre statele membre, însã poate fi îndeplinit mai bine de cãtre Comunitate,
datoritã dimensiunii ºi impactului acþiunilor propuse. Prezenta Directivã se limiteazã la ceea
ce este necesar pentru atingerea acelor obiective,

A ADOPTAT PREZENTA DIRECTIVÃ:
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CAPITOLUL I
Prevederi Generale
Articolul 1
Obiectiv
Obiectivul prezentei Directive este acela de a crea un cadru pentru combaterea discriminãrii pe
criteriul originii rasiale ºi etnice, punându-se accent pe eficientizarea principiului tratamentului egal
în statele membre.

Articolul 2
Conceptul de discriminare
1.

Conform obiectivelor prezentei Directive, principiul tratamentului egal va însemna cã nu
trebuie sã existe discriminare directã sau indirectã pe criteriul originii rasiale sau etnice.

2.

Conform obiectivelor menþionate în paragraful 1:

3.

4.

(a) discriminarea directã intervine atunci când o persoanã este tratatã mai puþin favorabil decât
o altã persoanã, a fost sau ar putea fi tratatã într-o manierã similarã, pe criteriul originii
rasiale sau etnice;
(b) discriminarea indirectã intervine atunci când o prevedere, criteriu sau practicã aparent
neutre dezavantajeazã anumite persoane de o anumitã rasã sau origine faþã de alte
persoane, cu excepþia cazului în care acele prevederi, criterii sau practici sunt justificate
obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate ºi
necesare.
Hãrþuirea este consideratã discriminare, în conformitate cu sensul paragrafului 1, atunci când
un comportament nedorit, de origine rasialã sau etnicã, duce la violarea demnitãþii personale
sau creeazã un cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensiv. În acest context,
conceptul de hãrþuire poate fi definit în conformitate cu legislaþia naþionalã ºi practicile
statelor membre.
O instigare la discriminare a persoanelor pe criteriul originii rasiale sau etnice este consideratã
o discriminare în concordanþã cu prevederile paragrafului 1.

Articolul 3
Domeniu de aplicare
1.

În limitele puterilor conferite asupra Comunitãþii, prezenta Directivã trebuie sã se aplice
tuturor persoanelor atât în ceea ce priveºte sectorul public cât ºi cel privat, inclusiv organismele
publice, în relaþie cu:
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2.

(a) condiþiile de acces la angajare, autoangajare ºi ocupaþie, inclusiv criteriile de selecþie ºi
condiþiile de recrutare, indiferent de domeniul de activitate ºi la toate nivelurile ierarhiei
profesionale, inclusiv promovare;
(b) accesul la toate tipurile ºi nivelurile de orientare vocaþionalã, formare vocaþionalã,
perfecþionare vocaþionalã ºi reconversie, inclusiv experienþa practicã de lucru;
(c) angajarea ºi condiþiile de lucru, inclusiv demiteri ºi remunerare;
(d) activarea ca membru ºi implicarea într-o organizaþie de muncitori sau angajatori, sau în
orice organizaþie ai cãrei membri au o anumitã profesie, incluzând beneficiile oferite de
asemenea organizaþii;
(e) protecþie socialã, inclusiv securitate socialã ºi asistenþã sanitarã;
(f) avantaje sociale;
(g) educaþie;
(h) acces la bunuri ºi servicii care sunt disponibile publicului, inclusiv locuire.
Prezenta Directivã nu se referã la diferenþa de tratament pe criteriul naþionalitãþii ºi nu aduce
prejudicii prevederilor ºi condiþiilor legate de accesul ºi rezidenþa cetãþenilor din þãrile terþe ºi
apatrizilor pe teritoriul statelor membre ºi nici oricãrei forme de tratament legate de statutul
legal al cetãþenilor statelor terþe ºi a respectivilor apatrizi.

Articolul 4
Cerinþe profesionale speciale ºi determinante
În conformitate cu articolul 2(1) si (2), statele membre pot prevede ca diferenþa de tratament bazatã
pe caracteristici legate de originea rasialã sau etnicã sã nu constituie caz de discriminare atunci când,
datoritã naturii activitãþilor ocupaþionale particulare sau a contextului în care se manifestã, o
asemenea caracteristicã constituie un caz special ºi determinã o cerinþã ocupaþionalã, demonstrând
cã obiectivul este legitim, iar cerinþa este proporþionalã.

Articolul 5
Acþiunea pozitivã
În scopul asigurãrii egalitãþii depline în practicã, principiul tratamentului egal nu trebuie sã
împiedice nici un stat membru sã menþinã sau sã adopte mãsuri specifice pentru a preveni sau
compensa dezavantajele legate de originea rasialã sau etnicã.
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Articolul 6
Minimum de cerinþe
1.
2.

Statele membre pot sã introducã sau sã menþinã prevederi mai eficiente în protecþia
principiului tratamentului egal decât cele stipulate în prezenta Directivã.
Implementarea prezentei Directive nu trebuie, sub nici o formã, sã constituie un mediu
propice reducerii nivelului protecþiei împotriva discriminãrii, deja susþinute de statele membre
în domeniile acoperite de prezenta Directivã.

CAPITOLUL II
Remedii ºi punere în aplicare
Articolul 7
Apãrarea drepturilor
1.

2.

3.

Statele membre trebuie sã se asigure cã procedurile judiciare ºi/sau administrative, inclusiv
acolo unde acestea reclamã necesitatea procedurilor de conciliere, pentru îndeplinirea
obligaþiilor ce derogã din prezenta Directivã, sunt disponibile tuturor persoanelor care se
considerã nedreptãþite prin neaplicarea în cazul lor a principiului tratamentului egal, chiar ºi
dupã ce relaþia în cadrul cãreia discriminarea s-a manifestat a luat sfârºit.
Statele membre trebuie sã se asigure cã asociaþiile, organizaþiile sau alte entitãþi legale, care au,
în concordanþã cu criteriile stipulate în legislaþia internã, un interes legitim în asigurarea
îndeplinirii prevederilor prezentei Directive sã se angajeze, cu acordul celui care a depus
plângere împotriva unui act de discriminare, fie în numele sau în sprijinul acestuia, în orice
tip de procedurã juridicã sau/ºi administrativã prevãzutã pentru aplicarea obligaþiilor stipulate
în prezenta Directivã.
Paragrafele 1 ºi 2 nu aduc prejudicii faþã de regulile interne în legãturã cu limitele temporale
ale declanºãrii acþiunilor legate de principiul tratamentului egal.

Articolul 8
Probarea faptei
1.

2.

Statele membre trebuie sã ia toate mãsurile necesare, în concordanþã cu sistemele judiciare
interne, pentru a se asigura cã acuzatului îi revine dreptul sã demonstreze cã nu a avut loc o
încãlcare a principiului tratamentului egal, atunci când persoanele care se considerã a fi
nedreptãþite de faptul cã principiul tratamentului egal nu a fost aplicat ºi în cazul lor, prezintã
în faþa unui tribunal sau a altei autoritãþi competente, fapte în urma cãrora se poate spune cã
a avut loc un caz de discriminare directã sau indirectã.
Paragraful 1 nu trebuie sã împiedice statele membre sã introducã reglementãri privind probele,
mai favorabile reclamanþilor.
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3.

Paragraful 1 nu trebuie sã fie aplicat procedurilor privind infracþionalitatea.

4.

Paragrafele 1, 2 si 3 trebuie, de asemenea, sã fie aplicate oricãror proceduri efectuate în
conformitate cu Articolul 7(2).

5.

Statele membre nu sunt nevoite sã aplice paragraful 1 procedurilor în care investigarea cazului
este de competenþa tribunalului sau a organismului competent.

Articolul 9
Victimizarea
Statele membre trebuie sã introducã în sistemul legislativ intern mãsurile necesare protecþiei
indivizilor în faþa oricãrui tratament advers sau consecinþã adversã, ca reacþie la o plângere sau la
procedurile menite sã întãreascã aplicarea principiului tratamentului egal.

Articolul 10
Diseminarea informaþiei
Statele membre trebuie sã se asigure cã prevederile adoptate prin prezenta Directivã, alãturi de
legislaþia în vigoare, sunt supuse atenþiei persoanelor interesate, prin toate metodele posibile, pe
teritoriul acestor state.

Articolul 11
Dialogul social
1.

Statele membre trebuie ca, în concordanþã cu tradiþiile ºi practicile interne, sã ia mãsuri
adecvate pentru promovarea dialogului social între cele douã pãrþi implicate în procesul
muncii, punându-se accent pe aplicarea tratamentului egal, inclusiv prin monitorizarea
practicilor din locurile de muncã, a contractelor colective, a codurilor de comportament, a
cercetãrii sau schimbului de experienþã ºi a bunelor practici.

2.

În cazul tradiþiilor ºi practicilor interne, statele membre trebuie sã încurajeze cele douã pãrþi
implicate în procesul muncii, fãrã sã aducã prejudicii autonomiei lor, sã încheie, la un nivel
adecvat, acordurile privind reglementãrile antidiscriminatorii, în domeniile reflectate de articolul
3, care cad sub incidenþa negocierii colective. Aceste acorduri trebuie sã respecte cerinþele minime
stipulate în prezenta Directivã ºi mãsurile relevante implementate în plan intern.

Articolul 12
Dialogul cu organizaþiile neguvernamentale
Statele membre trebuie sã încurajeze dialogul cu organizaþiile neguvernamentale care au, în
concordanþã cu legislaþia ºi practicile lor interne, un interes legitim în a contribui la lupta împotriva
discriminãrii pe criteriul originii rasiale ºi etnice, punându-se accent pe promovarea principiului
tratamentului egal.
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CAPITOLUL III
Organisme pentru promovarea tratamentului egal
Articolul 13
1.

Statele membre trebuie sã desemneze un organism sau organisme pentru promovarea
tratamentului egal al tuturor persoanelor, fãrã discriminare pe criteriul originii rasiale sau
etnice. Aceste organisme pot fi pãrþi ale unor agenþii însãrcinate, în plan intern, cu apãrarea
drepturilor omului sau cu protejarea drepturilor indivizilor.

2.

Statele membre trebuie sã se asigure cã în competenþa acestor organisme intrã:
-

-

oferirea de asistenþã independenta victimelor discriminãrii în depunerea plângerilor lor
cu privire la cazurile de discriminare, fãrã a prejudicia drepturile victimelor ºi ale
asociaþiilor, organizaþiilor sau ale altor entitãþi legale menþionate în Articolul 7(2),
realizarea unei monitorizãri independente a discriminãrii,
publicarea unor rapoarte independente ºi elaborarea de recomandãri cu privire la
cazurile de discriminare.

CAPITOLUL IV
Prevederi finale
Articolul 14
Armonizare
Statele membre trebuie sã ia mãsurile necesare pentru a se asigura cã:
(a) sunt abolite orice legi, reglementãri ºi prevederi administrative ce contravin principiului
tratamentului egal;
(b) sunt sau pot fi declarate nule sau amendate orice prevederi incluse în contractele individuale sau
colective, ce contravin principiilor tratamentului egal, de asemenea reglementãri interne,
reglementãri aplicabile asociaþiilor financiare sau non-profit, cât ºi reglementãrile aplicabile
organizaþilor liber-profesioniºtilor, muncitorilor sau angajatorilor.

Articolul 15
Sancþiuni
Statele membre trebuie sã îºi prezinte reglementãrile cu privire la sancþiunile aplicabile încãlcãrilor
prevederilor interne adoptate prin prezenta Directivã ºi sã ia toate mãsurile necesare pentru a asigura
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aplicarea acestora. Sancþiunile, care trebuie sã cuprindã plata compensaþiilor pentru victime, trebuie
sã fie eficiente, proporþionate ºi disuasive. Statele membre trebuie sã facã cunoscute Comisiei aceste
prevederi, cel târziu pânã la* ºi sã anunþe, fãrã întârziere, asupra oricãror amendamente care le-ar
putea afecta.

Articolul 16
Implementare
Statele membre trebuie sã adopte legi, reglementãri ºi prevederi administrative necesare racordãrii la
prezenta Directivã, pânã la*, sau trebuie sã îºi asume responsabilitatea de a asigura managementul ºi
activitatea de implementare a prezentei Directive, la cererea lor comunã, în ceea ce priveºte
prevederile care corespund domeniului înþelegerilor colective. În astfel de cazuri, statele membre
trebuie sã se asigure cã, pânã la*, sunt introduse prin acord mãsurile necesare care sã garanteze
oricând rezultatele impuse de prezenta Directivã. În acest sens, ele trebuie sã informeze Comisia.
Atunci când statele membre adoptã astfel de mãsuri, acestea trebuie sã facã referire la prezenta
Directivã sau sã fie însoþite de o astfel de referire cu ocazia publicãrii lor oficiale. Metodele realizãrii
unor astfel de referinþe trebuie sã fie alese de cãtre statele membre.

Articolul 17
Raportarea
1.

Statele membre trebuie sã comunice Comisiei, pânã la** ºi la fiecare cinci ani apoi, toate
informaþiile necesare Comisiei pentru ca aceasta sã realizeze raportul cãtre Parlamentul
European ºi Consiliu, cu privire la aplicarea prezentei Directive.

2.

Raportul Comisiei trebuie sã þinã cont de viziunile Centrului European de Monitorizare a
Rasismului ºi Xenofobiei, cât ºi punctele de vedere ale partenerilor sociali ºi a organizaþiilor
neguvernamentale relevante. În concordanþã cu principiul abordãrii pe criteriu de gen, acest
raport trebuie, inter alia, sã prevadã o analizã a impactului mãsurilor luate în privinþa femeilor
ºi bãrbaþilor. În urma informaþiilor primite, acest raport va include, dacã este necesar,
propuneri de revizuire sau reactualizare a prezentei Directive.

Articolul 18
Intrarea în vigoare
Prezenta Directivã intrã în vigoare în ziua publicãrii sale în Jurnalul Oficial al Comunitãþilor
Europene.
* Trei ani de la intrarea în vigoare a acestei Directive
** Cinci ani de la intrarea în vigoare a acestei Directive
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Articolul 19
Destinatarii
Prezenta Directivã se adreseazã statelor membre.

Adoptatã la
Pentru Consiliu
Preºedinte
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ORGANIZAÞII INTERNAÞIONALE

Organizaþii internaþionale
Organizaþia Naþiunilor Unite (ONU)

www.un.org

Consiliul Europei (CoE)

www.coe.int

Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (OSCE)

www.osce.org

Uniunea Europeanã (UE)

www.europa.eu.int

Curtea Europeanã a Drepturilor Omului (CEDO)

www.echr.coe.int

Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR)

www.ohchr.org

Oficiul OSCE pentru comunitãþi rome ºi sinti

www.ohchr.org/odihr/cprsi

Comisia europeanã împotriva rasismului ºi intoleranþei

www.coe.int/ecri

Centrul European de Monitorizare a Rasismului (EUMC)

www.eumc.eu.int/eumc

Organizaþii nonguvernamentale
Amnesty International (AI)

www.amnesty.org

Centrul pentru evacuãri ºi drept la locuinþã (COHRE)

www.cohre.org

Centrul European pentru Problemele Minoritãþilor (ECMI)

www.ecmi.de

Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC)

www.errc.org

Human Rights Internet (HRI)

www.hri.ca

Human Rights Watch (HRW)

www.hrw.org

Interights

www.interights.org

Oficiul de apãrare legalã pentru minoritãþi naþionale

www.neki.hu

ºi etnice (NEKI)
Fundaþia Milan Šimeèka

www.nadaciamilansimecku.sk

Grupul pentru Drepturile Minoritãþilor (MRG)

www.minorityrights.org

Open Society Institute (OSI)

www.soros.org
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Open Society Justice Initiative (OSJI)

www.justiceinitiative.org

Iniþiativa pentru Legislaþie în Interes Public (PILI)

www.pili.org

Programul de Participare a Romilor (RPP - parte a OSI)

www.soros.org/roma/focus_areas/rpp

Centrul de Presã pentru Romi (RSK)

www.romapage.hu

Romani CRISS

www.romanicriss.ro

Alte legãturi utile
Legislationline.org - iniþiativã comunã a Uniunii Europene ºi a Biroului OSCE pentru instituþii
democratice ºi drepturile omului (ODIHR), aceasta este o bazã de date on-line gratuitã care conþine
legislaþie naþionalã ºi internaþionalã privind protecþia drepturilor omului ºi respectarea statului de
drept (www.legislationline.org).
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GLOSAR
Abrevieri
CAT

Comitetul împotriva torturii (Committee Against Torture)

CEDAW Comitetul pentru eliminarea discriminãrii împotriva femeilor (Committee on the
Elimination of Discrimination Against Women)
CERD

Comitetul pentru Eliminarea Discriminãrii Rasiale (Committee on the Elimination of
Racial Discrimination)

CESCR Comitetul pentru Drepturi Economice, Sociale ºi Culturale (Committee on Economic,
Social, and Cultural Rights)
CoE

Consiliul Europei (Council of Europe)

CRC

Convenþia privind drepturile copilului (Convention on the Rights of the Child)

ECHR

Convenþia europeanã pentru protejarea drepturilor omului ºi libertãþilor fundamentale
(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)

ERRC

Centrul European pentru Drepturile Romilor (European Roma Rights Center)

UE

Uniunea Europeanã (European Union)

ICCPR

Pactul internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice (International Covenant on
Civil and Political Rights)

ICESCR Pactul internaþional cu privire la drepturile economice, sociale ºi culturale (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
ICERD Convenþia internaþionalã privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialã
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)
OIG

Organizaþie interguvernamentalã (Intergovernmental Organisation)

ONG

Organizaþie neguvernamentalã (Non-governmental Organisation)

OSCE

Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (Organization for Security and
Cooperation in Europe)

UDHR

Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului (Universal Declaration on Human Rights)

ONU

Organizaþia Naþiunilor Unite (United Nations)

Procedura 1503: Un mecanism neconvenþional al Organizaþiei Naþiunilor Unite, care permite
persoanelor sã adreseze plângeri directe cãtre Comisia pentru Drepturile Omului, în vederea
investigãrii modelelor frecvente de încãlcare a drepturilor omului.
Acte de comitere (Acts of commission): Actele de comitere sunt acele acte întreprinse în mod
deliberat de cãtre stat sau un actor ne-statal, împotriva unei persoane sau un grup de oameni. Un
exemplu de act de comitere este evacuarea forþatã a indivizilor din propriile case.
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Acte de omisiune (Acts of omission): Actele de omisiune sunt acele situaþii în care statul
neacþionând, neintervenind sau necreând legi ºi politici, permite încãlcarea drepturilor fundamentale
ale unor persoane sau grupuri. Neasigurarea infrastructurii ºi serviciilor de bazã cum ar fi apa,
electricitatea ºi canalizare anumitor comunitãþi, constituie acte de omisiune din partea guvernului.
Acþiune directã (Direct action): Acþiunea directã în domeniul drepturilor omului presupune acþiunea
publicã ºi de cele mai multe ori colectivã a unor persoane sau grupuri care încearcã sã punã în
discuþie cazurile de încãlcare a drepturilor omului pentru a determina schimbarea socialã ºi respectul
pentru drepturile omului.
Advocacy pentru drepturile omului (Human rights advocacy): Advocacy pentru drepturile omului
înseamnã o serie de acþiuni strategice ºi de mobilizare cu scopul de a contribui la schimbarea de
comportament, a atitudinilor culturale, a relaþiilor ºi politicilor care afecteazã instituþiile sociale,
bazate pe documentarea ºi cercetarea amãnunþitã a unei probleme. Ca ºi documentarea în domeniul
drepturilor omului, advocacy pentru drepturile omului este o acþiune de interes public.
Asimilare (Assimilation): Politicile de asimilare încearcã sã forþeze o minoritate sã adopte cultura
dominantã a populaþiei majoritare. Acest lucru se realizeazã prin politici coercitive care încearcã sã
“civilizeze” grupurile minoritare sau sã forþeze membrii grupului minoritar sã se conformeze unor
norme culturale definite. Deºi astfel de politici sunt frecvent (dar nu întotdeauna) justificate prin
intenþia de a ajuta minoritatea, ele rãmân politici etnocentriste ºi paternaliste care au drept scop
eliminarea culturii minoritare
Coaliþie (Coalition): Coaliþiile au drept scop crearea unor alianþe între diverse grupuri ºi persoane
unite în jurul unui scop comun. Coaliþiile pot avea scopuri la nivel de persoane, de grup, de
instituþii, de comunitãþi sau de politici publice
Consimþãmânt în cunoºtiinþã de cauzã (Informed consent): Presupune sã vã asiguraþi cã atunci când
cineva a consimþit la ceva, cum ar fi înaintarea unei plângeri cãtre un organism oficial, este pe deplin
informat atât de posibilele beneficii cât ºi de consecinþele negative ale acþiunii în cauzã. Riscurile nu
trebuiesc tãinuite. Consimþãmântul trebuie sã fie nu doar în cunoºtiinþã de cauzã ci ºi acordat în
mod liber. Persoanele nu trebuiesc forþate sã-ºi dea consimþãmântul.
Convenþie (Convention): Acord cu forþã legalã directã încheiat între state. Convenþiile obligã statele
semnatare care au ºi ratificat documentul sã respecte anumite angajamente legale. Atunci când
Adunarea Generalã a ONU adoptã o Convenþie, ea creeazã norme ºi standarde internaþionale
De facto: Termen latin pentru “de fapt”, în realitate sau în mod real. Adesea folosit în loc de “în
mod real” pentru a arãta cã instanþa judecãtoreascã va trata ca pe un fapt un act al unei autoritãþi
sau al unui organism ce acþioneazã ca ºi cum ar avea autoritate, chiar dacã nu se îndeplinesc
reglementãri cerute de lege. În contextul segregãrii în ºcoli, de facto se referã la segregare ca fiind un
fapt împlinit, fãrã a fi însã direct generat de o acþiune sau politicã guvernamentalã care sã aibã acest
scop.
De jure: Termen latin pentru “de drept”, just, legitim sau constituþional. Este adesea folosit cu
înþelesul “prevãzut de lege” sau “conform legii”.
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Declaraþie (Declaration): Document prin care statele se declarã de acord cu anumite standarde, fãrã
ca prevederile incluse în acest act sã aibã forþã legalã directã. Declaraþiile reprezintã angajamente
politice ºi morale importante.
Demonstraþii publice (Public demonstrations): O demonstraþie publicã este o întrunire sau o acþiune
publicã care are drept scop informarea ºi transmiterea cãtre public a unui anumit mesaj. Aceasta
poate fi o comemorare a unui eveniment sau o acþiune care încearcã sã atragã atenþia asupra nevoii
de schimbare ºi dreptate socialã. Pactul internaþional privind drepturile politice ºi civile garanteazã
libertatea de exprimare (articolul 19) ºi dreptul la întrunire paºnicã (articolul 21). Convenþia
europeanã a drepturilor omului include garanþii asemãnãtoare în articolele 10 ºi 11.
Discriminare (Discrimination): Discriminarea poate fi definitã ca tratarea unui individ sau a unui
grup ca fiind separat - superior sau inferior - faþã de altul, pe baza unor criterii arbitrare precum rasa,
culoarea pielii, sexul, limba maternã, religia, opinia politicã sau originea socialã ori naþionalã.
Discriminare directã (Direct discrimination): Discriminarea directã are loc atunci când “datoritã
originii rasiale sau etnice, o persoanã este tratatã mai puþin favorabil faþã de cum este, a fost sau ar
fi tratatã o altã persoanã într-o situaþie similarã”. Atunci când un angajator respinge, ca urmare a
unei politici, candidaþi romi pentru postul respectiv, sau atunci când un serviciu de distribuire a
locuinþelor acordã romilor, în mod sistematic ºi intenþionat, locuinþe de nivel inferior, avem de-a
face cu exemple de discriminare directã.
Discriminare indirectã (Indirect discrimination): Discriminarea indirectã are loc “atunci când
prevederi, criterii sau practici aparent neutre ar dezavantaje persoane de anumite origini rasiale sau
etnice, în comparaþie cu alte persoane, cu excepþia cazurilor în care acele prevederi, criterii sau
practici sunt obiectiv justificate printr-un scop legitim, iar mijloacele de a atinge acel scop sunt
potrivite situaþiei ºi necesare”. Un magazin care nu îngãduie intrarea persoanelor care poartã fuste
lungi sau o instituþie guvernamentalã care interzice accesul persoanelor cu capul acoperit sunt
exemple de discriminare indirectã. Aceste reguli, deºi neutre în aparenþã în ceea ce priveºte etnia, pot
dezavantaja în mod disproporþionat persoanele aparþinând unor grupuri minoritare care au tendinþa
sã poarte fuste lungi sau acoperãmânt pe cap.
Documentarea în domeniul drepturilor omului (Human rights documentation): Documentarea în
domeniul drepturilor omului este un termen generic care se referã la adunarea de informaþii legate
de standardele ºi abuzurile în materie de drepturile omului
Drepturi negative (Negative rights): Potrivit anumitor abordãri teoretice ale drepturilor omului,
drepturile negative sunt acele drepturi ce nu necesitã acþiune pentru a fi îndeplinite. Drepturile
negative pot fi exercitate numai în absenþa acþiunii. Drepturile negative includ dreptul la viaþã,
libertatea împotriva torturii ºi libertatea de exprimare. O persoanã este liberã sã se bucure de aceste
drepturi pânã când ele îi sunt încãlcate.
Drepturi pozitive (Positive rights): Potrivit anumitor abordãri teoretice ale drepturilor omului,
drepturile pozitive reprezintã acele drepturi care necesitã o acþiune pozitivã luatã de cãtre o altã parte
pentru ca drepturile sã fie realizate. Unele drepturi nu pot exista fãrã concursul altora - o
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responsabilitate care cade în general asupra guvernului. Guvernelor li se impune luarea unor mãsuri
pozitive pentru îndeplinirea anumitor obligaþii ce þin de drepturi. Drepturile pozitive includ dreptul
la educaþie ºi dreptul la îngrijire medicalã. Fãrã intervenþia guvernului ºi constituirea unor instituþii
(de pildã, ºcoli ºi spitale) aceste drepturi nu pot fi exercitate.
Drepturile minoritãþilor (Minority rights): Politicile care sprijinã drepturile minoritãþilor acordã o
anumitã protecþie minoritãþilor în calitate de grup. Aceasta înseamnã cã membrilor grupului
minoritar le sunt garantate prin lege respectarea drepturilor individuale, precum ºi anumite
compensaþii care decurg din statutul lor de membrii ai unui grup minoritar. Aceste “drepturi
speciale” nu sunt privilegii, ci mãsuri adoptate pentru a da posibilitatea membrilor grupului
minoritar sã îºi pãstreze identitatea, caracteristicile ºi tradiþiile.
Drepturile omului (Human rights): Toþi oamenii posedã din naºtere, pur ºi simplu pentru cã sunt
fiinþe umane, anumite drepturi cunoscute sub numele de drepturi ale omului. Drepturile omului
sunt universale, ele aparþinând tuturor fiinþelor umane în mod egal, indiferent de vârstã, rasã, etnie,
sex, orientare sexualã, credinþe politice, religie, origine naþionalã sau socialã, limbã, proprietate,
naºtere sau alþi factori externi. Drepturile omului sunt înnãscute. Ele nu trebuie sã fie cumpãrate,
câºtigate sau moºtenite. Drepturile omului sunt inalienabile ºi nu îi pot fi luate nici unei persoane,
nu se pot înstrãina ºi nici transfera. Drepturile omului sunt interdependente. Încãlcarea unuia dintre
ele afecteazã exercitarea celorlalte. Drepturile omului sunt astfel interconectate, indivizibile ºi toate
la fel de esenþiale în protejarea demnitãþii umane.
Epuizarea remediilor interne (Exhaustion of domestic remedies): Utilizarea tuturor mijloacelor
legale posibile pentru a proteja drepturile fundamentale de încãlcãri ºi pentru a obþine reparaþii în
cazul abuzurilor. Apelul la mecanismele internaþionale de protejare a drepturilor omului este ultimul
resort la care se poate apela, dupã ce, pe plan intern, statul nu a reuºit sã remedieze situaþia sau sã
ofere satisfacþie victimelor pe cale legalã. Remediile interne pot varia de la aducerea unui caz în faþa
instanþei la depunerea unei plângeri la poliþie.
Excludere (Exclusion): Aceste politici sau practici au drept scop excluderea sau segregarea
minoritãþilor pe plan economic, politic, socio-cultural ºi teritorial. Politicile ºi practicile de excludere
încearcã sã “protejeze” populaþia majoritarã de pericolele pe care le-ar putea produce “celãlalt” grup.
Aceastã abordare are drept rezultat excluderea socialã. Un exemplu de politicã excluzionarã faþã de
romi este segregarea educaþionalã a copiilor romi prin repartizarea lor în ºcoli pentru debili mentali
sau în instituþii de învãþãmânt de o calitate îndoielnicã, politicã practicatã în mai multe þãri
europene.
Grupuri de lucru (Working groups): Grupurile de lucru sunt comitete în cadrul sistemului ONU a
drepturilor omului, care investigheazã anumite probleme ºi, prin scrisori adresate statului în
chestiune, pot rãspunde repede întrebãrilor legate de anumite cazuri de încãlcare a drepturilor
omului.
Integrare (Integration): Politicile de integrare intenþioneazã sã obþinã integrarea în societate, ca
membri cu drepturi depline, a anumitor persoane, în acelaºi timp respectându-li-se drepturile
individuale, inclusiv cele culturale.
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Investigaþie (Investigation): Investigaþia este o tehnicã de documentare ce constã în strângerea de date
despre anumite evenimente (de pildã, alegeri politice sau procese juridice) ºi incidente (de exemplu,
cazuri de violenþã din partea poliþiei), vizitarea locurilor unde drepturile omului ar putea fi încãlcate
(de pildã, tabere de refugiaþi sau centre de detenþie) ºi/sau verificarea faptelor cu ajutorul
autoritãþilor, precum ºi strângerea de informaþii de la acestea din urmã.
Litigii (Litigation): Litigiile reprezintã procesul de acþionare în justiþie ºi constau, în general, în
proceduri legale derulate într-o instanþã judecãtoreascã cu scopul de pune în aplicare sau consolida
drepturile conferite de lege.
Lobby (Lobbying): Activitatea de lobby este o strategie de advocacy folositã de activiºti. Prin aceastã
strategie se încearcã modificarea sau schimbarea legislaþiei prin influenþarea opiniilor celor direct
implicaþi în procesul de redactare ºi adoptare a legilor.
Nesupunere civicã (Civil disobedience): Acþiune ce sprijinã încãlcarea (non-violentã) a legii pentru a
impune în spaþiul public anumite cereri. Actele de nesupunere civicã sunt acte de refuz deliberat,
deschis ºi paºnic de a se supune legilor considerate nedrepte. Nesupunerea civicã poate fi practicatã
la nivel de individ, grup sau mase de oameni ºi promoveazã nerespectarea paºnicã a legii pentru a
obþine anumite revendicãri.
Networking (Networking): Acest tip de acþiune constã în dezvoltarea unor reþele de aliaþi, parteneri
ºi simpatizanþi ai cauzei, din rândul altor ONG-uri, miºcãrilor locale, simpatizanþilor politici,
liderilor, experþilor ºi universitarilor ºi contribuie la dezvoltarea ºi consolidarea cauzei pentru care
militaþi.
Organisme de implementare a tratatelor (Treaty bodies): Comitete de experþi independenþi care
monitorizeazã implementarea prevederilor privind drepturilor omului din tratate. Membrii fiecãrui
comitet sunt nominalizaþi ºi aleºi de statele care au ratificat tratatul respectiv.
Procedura 1503 (1503 Procedure): Mecanism extra-convenþional al ONU care permite depunerea de
petiþii individuale la biroul Comisiei pentru Drepturile Omului în vederea investigãrii unor tipuri
recurente de încãlcãri ale drepturilor omului.
Proceduri administrative (Administrative proceedings): Procedurile administrative existã în general
pentru a rezolva plângeri împotriva instituþiilor statului care sunt autorizate prin lege sã
îndeplineascã anumite funcþii administrative (de pildã consilii municipale ºi locale, regii autonome
ale statului ºamd). Astfel de proceduri nu implicã neapãrat judecate în faþa unei instanþe ºi, de multe
ori, reprezintã o modalitate de a rezolva niºte cazuri pentru care aplicarea legilor formale ar fi
disproporþionatã cu chestiunea supusã atenþiei.
Proceduri civile (Civil proceedings): Acestea se bazeazã pe codurile de procedurã civilã ale statelor
respective, jurisprudenþã ºi drept cutumiar (în anumite þãri) ºi/sau prevederile legislaþiei privind
obligaþiile. Procedurile civile permit victimelor sã obþinã prin ordin judecãtoresc reparaþii pecuniare
de la partea responsabilã, precum ºi ordine de restricþionare a agresorilor.
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Proceduri penale (Criminal proceedings): Cei care au avut de suferit datoritã unei persoane care
deþinea o funcþie publicã (în poliþie sau în orice altã instituþie de stat) sau a fost victima unei
infracþiuni grave comise de un terþ care nu este actor statal (inclusiv infracþiuni grave motivate rasial)
pot face o plângere penalã la poliþie sau la procurorul public. Procedurile penale au drept scop
pedepsirea agresorului pentru infracþiunea comisã.
Procese strategice (Strategic litigation): Procesele strategice sunt un mod de acþiune legalã în serviciul
schimbãrii sociale. Procesele strategice cautã sã aducã o schimbare în realitatea socialã prin utilizarea
instanþelor judecãtoreºti. Procesele strategice luptã împotriva nedreptãþilor sistemului.
Protocol (Protocol): Tratat care modificã un alt tratat (ex. adaugã proceduri suplimentare sau
prevederi mai explicite decât cele din tratat)
Rapoarte alternative (Shadow reports): În timpul procesului de evaluare a statelor de cãtre
organismele de implementare a tratatelor, statele pot fi îndemnate sã redacteze anumite rapoarte. Pe
baza acestora ºi a altor documente, fiecare comitet poate evalua modul în care statul respectiv a
respectat tratatul în cauzã. Unele din aceste alte documente pot fi “rapoartele alternative”. ONG-urile
supunã atenþiei comitetului respectiv “rapoarte alternative” în care sã prezinte anumite cazuri sau
tipuri recurente de încãlcare a drepturilor omului, incompatibile cu prevederile tratatului. Aceste
“rapoarte alternative” pot ajuta comitetele în formularea ºi adresarea unor întrebãri statului respectiv,
precum ºi în redactarea unor concluzii precise ºi a unor recomandãri.
Raportori speciali (Special rapporteurs): Experþi independenþi în domeniul drepturilor omului care
prezintã anual Comisiei pentru Drepturile Omului rapoarte cu privire la situaþia drepturilor omului
în anumite domenii sau þãri.
Rasism (Racism): Discriminarea rasialã - în special discriminarea rasialã directã - se bazeazã pe
prejudecãþi ºi stereotipuri referitoare la anumite grupuri, cât ºi pe convingerea cã rasa este un factor
important ce determinã trãsãturile ºi posibilitãþile umane individuale. Cunoscut în mod curent
drept rasism, aceastã convingere are drept premisã ideea cã diferenþele provenind din moºtenirea
geneticã sau culturalã ar produce în mod necesar rase superioare sau inferioare altora.
Rezervã (Reservation): Declaraþie inclusã de stat în momentul ratificãrii tratatului prin care acesta
îºi exprimã dorinþa de a nu fi constrâns legal de anumite prevederi ale respectivului tratat.
Rezumat (Executive summary): Rezumatul unui raport este adesea o componetã opþionalã. Acesta
poate include o privire generalã asupra cercetãrii ºi activitãþii organizaþiei, incluzând tipuri recurente
de discriminare descoperite în urma monitorizãrii.
Segregare (Segregation): Segregarea reprezintã politica sau practica de separare, în ºcoli, acordarea de
locuinþe ºi servicii publice sau comerciale, a oamenilor diferiþi din punct de vedere al rasei, clasei sau
etniei.
Statut consultativ (Consultative status): Unele organizaþii pot oferi altor organizaþii
interguvernamentale ºi nonguvernamentale consultanþã ºi expertizã tehnicã. Acest statut se numeºte
statut consultativ.
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Testare pentru probarea discriminãrii rasiale (“Testing” to prove racial discrimination): Testarea este
o tehnicã folositã pentru adunarea de probe, atunci când existã o bãnuialã privind discriminare.
Testarea este folositã de organizaþiile de apãrare a drepturilor civile pentru a descoperi acte ilegale de
discriminare. Tehnica este utilizatã dacã un membru al unui grup crede cã i se aplicã un tratament
diferit pe motive etnice, religioase, de sex, culoarea pielii sau alte caracteristici amendate prin lege ca
discriminatorii.
Travellers (Travellers): Travellers sunt un grup de oameni care trãiesc în special în Marea Britanie ºi
Irlanda, care se confruntã cu discriminãri asemãnãtoare celei cu care se confruntã romii în celelalte
pãrþi ale Europei. Datoritã acestui lucru, în legislaþia ºi dezbaterile internaþionale sunt alãturaþi
romilor.
Xenofobie (Xenophobia): Xenofobia este teama de strãini ºi se manifestã adesea prin respingere,
ostilitate sau violenþã faþã de anumitor grupuri.
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