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I. STUDII, CERCETĂRI, ARTICOLE
NORWAY AND THE RIGHT TO RESPECT FAMILY LIFE
FROM THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN
COURT OF HUMAN RIGHTS
TOMAS ZDECHOVSKY*,

MARICA PIROSIKOVA**,

JITKA FIALOVÁ**

Abstract:
În general Norvegia se află pe primele locuri în clasamentele privind cele mai bune țări
pentru creșterea copiilor și este considerată de mulți ca fiind un lider în domeniul drepturilor
omului. Nu numai că țara este donator de diverse granturi SEE pentru proiecte destinate
copiilor aflați în situații de risc, dar și un partener direct pentru schimbul de bune practici. Pe
de cealaltă parte, se pot observa puternice critici internaționale pentru acțiunile serviciului
de asistență socială pentru copii, denumit Barnevernet. Acesta este învinovățit pentru
îndepărtarea copiilor din familii din motive controversate și pentru neasigurarea unor măsuri
suficiente pentru a permite reunificarea familiilor, întrucât părinții beneficiază de drepturi
reduse de vizită (de 2 ori câte 2 ore pe an sub supraveghere sau mai puțin). De asemenea
există plângeri cu privire la adopția forțată a copiilor de către părinți adoptivi. Autoritatea
supremă care decide dacă acestea reprezintă o încălcare a drepturilor omului este Curtea
Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).
Astfel, prezenta lucrare analizează dacă deciziile CEDO privind Norvegia, în special
cazurile privind articolul 8 al Convenției europene a drepturilor omului – dreptul la
respectarea vieții private și de familie – și prezintă o analiză calitativă și cantitativă a acestora.
Metode: Analiza a 119 de cauze și hotărâri CEDO din baza de date HUDOC și alte
statatistici și documente relevante.
Cuvinte cheie: Articolul 8 al Convenției europene a drepturilor omului, Barnevernet,
Norvegia, drepturile omului, CEDO, cauza cheie Strand Lobben împotriva Norvegiei
Résumé :
La Norvège se classe régulièrement très haut dans les rapports concernant des meilleurs
pays pour élever des enfants et est considérée par beaucoup comme un leader dans le
domaine des droits de l’homme. Le pays n’est pas seulement un donateur de subventions de
** Ph.D. candidate at University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health
and Social Sciences. email: zdechovsky@zdechovsky.eu
*** Ph.D. Faculty of law at Matej Bel University in Banska Bystrica. email: pirosikova@
euroiuris.sk
*** Ph.D. candidate at University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health
and Social Sciences. email: fiajit@post.cz
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l’EEE pour des projets en faveur des enfants à risque, mais aussi un partenaire direct pour le
partage de bonnes pratiques. D’un autre côté, il y a une forte critique internationale pour les
actions de son service de protection de l’enfance appelé Barnevernet. Il lui est reproché de
retirer des enfants aux familles pour des raisons controversées et de ne pas avoir mis en place
des mesures suffisantes pour permettre le regroupement des familles, car les parents ont des
droits de visite trop faibles (2 fois pendant 2 heures par an sous surveillance, ou moins). Il
y a aussi des plaintes concernant l’adoption forcée des enfants par des parents nourriciers.
L’autorité suprême qui décide s’il s’agit ou non d’une violation des droits de l’homme est la
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
L’article analyse donc les décisions de la CEDH liées à la Norvège, en particulier les
affaires liées à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme – droit au respect
de la vie privée et familiale – et en propose une analyse qualitative et quantitative.
Méthodes : Analyse de 119 affaires et arrêts de la CEDH dans la base de données HUDOC
et d’autres statistiques et documents pertinents.
Mots-clés : Article 8 Convention européenne des droits de l’homme, Barnevernet,
Norvège, droits de l’homme, CEDH, affaire phare Strand Lobben c. Norvège

Introduction
Norway is a country situated in northern Europe with a population of
5,421,241 citizens with the median age of 39.8 years and a total land area of
365,268km2.1 After the NGO Human Rights Watch released its World Report
in 2007 with the result that the USA can no longer provide credible leadership
in human rights, MacDonald stated that it should be Norway who can
overtake the position of the world’s leading champion in human rights, as the
country has already taken the lead in helping the world to achieve the fourth
Millennium Development Goal2. Hjermann points out that it was Norway,
who established an independent human rights institution for children – the
Ombudsman for Children – as the world’s first country in 1981. Therefore, he
considers Norway to be a champion for children3.
Norway also achieved 2nd place in the “raising a family” index by Fergusson,
who compared 35 OECD countries in his study and gathered critical statistics
from 30 trusted international sources for it4. In another study by US News and
world reports, Norway was ranked 3rd in the category Best country to raise
children in5. This report covered perceptions of 73 nations and for that purpose
set a list of 65 attributes6.
Countries in the world by population. Worldometer 2020
MacDonald R. Who can lead the world on human rights? The Lancet 2007;vol. 369:1-4.
3
Hjermann R. A Champion for Children. Societies Without Borders 2020;14:1-5.
4
Fergusson A, Fergusson L. The best countries for raising a family in 2020. Asher & Lyric
Fergusson 2020.
5
Best Countries for Raising Kids. U.S. News & World Report L.P. 2020.
6
Methodology: How the 2020 Best Countries Were Ranked. U.S. News & World Report L.P.
2020.
1
2

8
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On the other hand, Norway also received a lot of international criticism
on its child welfare service called Barnevernet. There are not just investigative
documentaries by internationally respected media like British BBC, German
Deutsche Welle, French Arte or Australian SBS Dataline, but also respected
international bodies. There is also a critical report by the Council of Europe’s
Commissioner for Human Rights7, resolution by the Parliamentary Assembly
of Council of Europe8 or the UN Committee on the Rights of the Child9.
The topic of Norwegian child welfare service was also discussed during
the 33rd EU – Norway Interparliamentary Meeting10. It was a reaction on
the European Parliament debate over a resolution on safeguarding the best
interests of the child across the EU based on petitions addressed to the European
Parliament11. Many parents from EU countries sent petitions to European
Parliament, stating that Norway did not respect the principles of the 1996
Hague convention. The latter stipulates that the country in which the child
is habitually resident can take measures for the child’s protection. Norway
ratified this convention in 201612.
The goal
To sum this introduction up, the situation of the child protection field
seems to be ambiguous. The supreme authority that can decide whether there
is some human rights violation is the ECHR. The goal of this paper, therefore,
is to analyse ECHR decisions related to Norway, especially regarding Article
8 of the Convention – the right to respect private and family life. Such an
analysis can be helpful mainly towards the fact that Norway is not only
a donor of various EEA grants for projects for children at risk, but also a direct
partner for sharing a good practice in various European countries.13
Muižnieks N. Norway: people with disabilities and Roma need more attention: Country visit
report. Council of Europe: Commissioner for Human Rights 2015.
8
Ghiletchi V. Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep
families together. Parliamentary Assembly: Council of Europe 2018.
9
Committee on the Rights of the Child. Concluding observations on the combined fifth and
sixth periodic reports of Norway: CRC/C/NOR/CO/5-6. United Nations Human Rights:
Office of the Hight Commissioner 2018.
10
Mrazikova T. 33rd EU – Norway Interparliamentary Meeting: Joint press release. European
Parliament 2017.
11
Wikström C. European Parliament resolution on safeguarding the best interests of the
child across the EU on the basis of petitions addressed to the European Parliament. European
Parliament 2016.
12
Ministry of Children and Families. Information about the 1996 Hague Convention.
Norwegian Government 2019.
13
See inter alia projects CZ04 Children and Youth at Risk, LV03-0130 Development of Support
System for Foster families, Adoptive parents, Guardians and Host families in Latvia, LT100012 State and municipal servants capacity building in the field of de-institutionalization,
7
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Methods
We will present an analysis of ECHR cases and judgements related to
Norway and Article 8 of the Convention (the right to respect for private
and family life) and other relevant statistics provided by the ECHR. The
search of the judgements, decisions and communicated cases will be done
via the HUDOC database, where all ECHR cases are publicly available in an
anonymised version.
1. More details regarding international reservations
In his report following his visit to Norway between 19 and 23 January
2015, the former Commissioner for Human Rights, Nils Muižnieks,
expressed criticism against the conduct of Norwegian authorities in cases of
children from the Roma community in Oslo and, in particular, he pointed to
extremely frequent placements of Roma children in child welfare services. He
also expressed concern about severe restrictions of contacts between Roma
children placed in foster care and their natural families (e.g. meetings twice a
year) and the appropriateness of foster families with respect to preserving the
cultural identity of Roma children14.
He further stated that there were reports that many Roma mothers-tobe avoid going to Norwegian hospitals for childbirth for fear that their newborn will be immediately taken away by the child protection services15. In his
report, the Commissioner further stated that the Norwegian authorities should
review the Roma children’s alternative care decisions to ensure that they are
in compliance with their human rights and provide Roma parents with the
necessary support to enable them to exercise their parental role. He also said
that the child’s best interests should always be a primary consideration in any
decision. The Commissioner reiterated that preventing family separation and
preserving family unity are important components of the child protection
system as well and that the separation of children from their parents should only
take place as a last resort. He emphasised that removing children from parental
care at birth should only happen for “extraordinarily compelling reasons” and
poverty cannot be a justification for separating a child from their parents16.
The former Norwegian Minister of Children and Equality, Ms Solveig
Horne, was also aware of the criticism of the Norwegian system of care for
based on the good experience of Norway, EE04 Children and youth at risk or RO09-0273 The
role of NGOs in alternative care for children at https://eeagrants.org/ webpage.
14
Muižnieks N. Norway: people with disabilities and Roma need more attention: Country
visit report. Council of Europe: Commissioner for Human Rights 2015.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
10
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children and youth. At the same time, the former Minister of Children and
Equality repeatedly claimed to have acceded to several reforms of the Norwegian
system, e.g., directives for the local authorities acting in cases of child protection
were elaborated, according to which in case of children also having another
citizenship, the authorities shall consider, prior to adopting a decision on placing
the child in foster care, whether the child has any next-of-kin abroad. Further, the
commission for the review of the respective legal regulation has been established.
Many cases have been submitted concerning the order to place the child to foster
care, and immediate measures in this regard were ordered, etc.17
In 2016, more than 200 Norwegian experts working with children
(psychologists, lawyers, social workers etc.) signed the so-called petition of
experts, which they officially submitted to the Norwegian Government. In the
petition, they point to the worrying situation within the Norwegian care system
for children and youth. In consequence of incompetence of officials and misuse
of powers, several shortcomings occur, resulting in violations of human rights18.
In his report called Striking a balance between the best interest of the child
and the need to keep families together, Ghiletchi used the situation in Norway
as a case study and pointed out that children have the right to be protected
from all types of violence, abuse, and neglect. Still, they also have the right not
to be separated from their parents against their will, except when absolutely
necessary in the best interests of the child19. The same author also stressed
out that 1,342 children were the subject of an emergency care order in 2017:
“The way emergency orders are implemented is often described as stressful and
“frightening” by both children and parents. Reports give account of children being
collected at unsuitable times or taken out of class at school, and, in some cases,
force and coercion being used with or without the involvement of the police”20.
The author also describes that during his course of 2015, there were 1,545
children were subject to a care order issued by a County Social Welfare Board.
See e.g. the speech by the former minister Solveig Horne on the meeting with foreign
embassies, held on 4 May 2016; published on the official websites of Norway Government:
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/meeting-with-foreign-embassies/id2499336/; the
speech of the former minister Solveig Horne at the conference Children´s Rights in Alternative
Care: „Walk the Talk!“, in Paris on 8 November 2016; published on the official websites of
Norway Government: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/childrens-rights-in-alternativecare-walk-the-talk/id2519687/ and see also the article in daily newspaper Dagbladet of 17
October 2016: http://www.dagbladet.no/nyheter/horne-vil-endre-barnevernets-praksis--jeg-onsker-at-barna-skal-fa-komme-tilbake-til-foreldrene-sine/63963739.
18
Salvesen E, Thune G, Nwoso T, Witoszek T. Notice of Concern – The situation within
Norwegian Child Protection Services. Avskilda barn – Secluded children 2016.
19
Ghiletchi V. Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep
families together. Parliamentary Assembly: Council of Europe 2018.
20
Ibidem.
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This means the number of new children under the care of the CPS increased
by 52% between 2008 and 2012, followed by a reduction of 10% from 2012 to
2015: “A care order issued by a County Social Welfare Board can be appealed to
the District Court. […] In about 90% of cases, the District Courts uphold these
decisions. […] In 2017, decisions for 508 children were handed down following such
revocation requests; 173 of the children concerned were returned to their families.”21
More recent statistics can be found at Statistics Norway. According
to their information, a total of 14,700 children, or about 39% of the 37,900
children registered with measures at the end of 2019, were placed outside of
their family home, which was implemented either as a care or an assistance
measure; 3 out of 4, or 10,850 children, lived in foster homes22.
The severity of the problem concerning the removal of children without
relevant reasons is testified by the fact that the Council of Europe’s bodies
have already been dealing for several years with the authorities’ practice in the
respective Member States. In this regard, the Member States addressed several
recommendations to reach improvement in the field of care of minors and
to observe the children’s rights. Several resolutions and recommendations of
PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe).
The PACE, in its Resolution 1908 (2012), adopted on 30 November 2012,
expressed concerns about family courts’ functioning in some Member States
of the Council of Europe, especially in cases where children are taken away
against their parents’ will and in violation of the right to respect family life and
the principle of a fair trial23. It observed that children ought to be separated
from their parents only in exceptional circumstances, subject to judicial
review and in line with the requirements stemming from the European
Convention on Human Rights and the United Nations Convention on the
Rights of the Child of 1989, giving priority to the best interests of the child.
Member States should provide practical assistance to families in trouble to
minimise the number of cases in which a child must be separated from his or
her parents and sign and/or ratify the relevant Council of Europe conventions
on children’s rights24.
With respect to the persisting nature of the issue, the PACE Committee
on Social Affairs, Health, and Sustainable Development unanimously adopted
the draft resolution and recommendation Social services in Europe: legislation
Ibidem.
Dyrhaug T, Grebstad U. Less children received measures from the Child Welfare Services.
Statistics Norway 2020.
23
Human rights and family courts: Resolution 1908. Parliamentary Assembly: Council of
Europe 2012.
24
Ibidem.
21
22

12

DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021

and practice of the removal of children from their families in Council of Europe
Member States25. They were adopted by the PACE on 22 April 2015. In its
Resolution 2049 (2015), the PACE expressed concerns of the violation of the
rights of the child and their parents in some countries, where social services
take children into care by unwarranted decisions or do not reunify families.
It is all the more tragic when the decisions are irreversible, such as in cases of
adoption without parental consent. According to the report, which was the
groundwork for adopting the resolution, children have the right not to be
separated from their parents against their will, except when such separation is
necessary in the child’s best interests26.
In the absence of risk or imminent risk of suffering serious harm, in
particular physical, sexual or psychological abuse, it is not enough to show that
a child could be placed in a more beneficial environment for its upbringing
and to remove a child from his or her parents and even less to sever family ties
completely. The report inter alia criticises removing children from parental
care at birth. Another criticised point is that in many countries, social services
are very decentralised, e.g. at the municipalities’ level. When there are no
unified nationwide standards establishing criteria for placement in alternative
care and regular review of placement decisions of children removed from
their families, this can lead to social workers’ subjective decisions.
According to the report27, when separation becomes necessary, the
decision-makers shall ensure that the child maintains the contact and relations
with their parents, siblings, relatives, and persons with whom the child has
had strong personal relationships. A comparison of percentages of children
separated from their parents and placed with relatives and percentages of
children placed in foster care shows a different Member States practice. The
percentage of children placed with relatives represents 75% in Portugal and
63% in Latvia, but only 5% in Sweden and the United Kingdom and 3% in
Finland. Foster families take 0.5% of children in Portugal and 10% in Estonia,
but more than 50% in France and Spain, 69% in Norway, and 75% in the
United Kingdom. Adoptions without parents’ consent are not possible in
France, Greece, Luxembourg, and Spain. On the contrary, adoptions without
the parents’ consent are possible in Croatia, Estonia, Georgia, Germany,
Hungary, Italy, Montenegro, Norway, Poland, Portugal, Slovenia, Sweden,
Turkey, and the United Kingdom28.
Borzova O. Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children
from their families in Council of Europe member States. Parliamentary Assembly: Committee
on Social Affairs, Health and Sustainable Development 2015.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
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In its concluding observations on the combined fifth and sixth periodic
reports, the Committee on the Rights of the Child dedicated to Norway a
chapter entitled Children deprived of a family environment and raised concern
about eight topics:
1) R
 eported separations of children from their families that may not
have always been in the children’s best interests;
2) Th
 e use of coercion in some cases of separation of children from their
families;
3) Th
 e significant disparities among counties regarding the number of
out-of-home placements;
4) Siblings being separated when placed in alternative care;
5) Th
 e insufficient monitoring of the situation of children placed in
alternative care;
6) C
 hildren belonging to minority populations who are placed in
alternative care being at risk of losing their connection with their
native culture and language;
7) I nsufficient communication and information exchange between child
welfare services and families, in particular migrant families;
8) I nsufficient support provided to children of incarcerated parents29.
2. More information on Barnevernet
The Norwegian Child Welfare Services (Norwegian: Barnevernet, literally
“child protection”) is the public agency responsible for child protection in
Norway and it is ruled by the Norwegian Child Welfare Act30. They consist
of services in each municipality (440+), which are aided and supervised by
different governmental bodies of the State as well as at the county level31.
The Child Welfare Services (CWS) obligation is to ensure that children and
youth who live in conditions that may be detrimental to their health and
development receive the necessary assistance and care at the right time32.
According to chapter 4 of the Special measures of Norwegian Child
Welfare Act, there is a broad scope of powers conducted to local Barnevernets
including consideration of the child’s best interests, interim orders in
emergencies, orders for medical examination and treatment, implementation
of care orders, choice of placement in the individual case, follow-up of
Committee on the Rights of the Child. Concluding observations on the combined fifth
and sixth periodic reports of Norway: CRC/C/NOR/CO/5-6. United Nations Human Rights:
Office of the Hight Commissioner 2018.
30
Ministry of Children and Families. The Child Welfare Act. Norwegian Government 2001.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
29
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care orders and relocation of the child, visitation rights, covert address,
deprivation of parental responsibility and adoption, placement and retention
in an institution without the child’s consent or prohibition from taking the
child out of Norway33.
3. Article 8: right to respect for private and family life
Cases concerning parental rights raise issues mainly under Article 8 (right
to respect for private and family life) of the Convention, which states:
“1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home
and his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this
right except such as in accordance with the law and is necessary in a democratic
society in the interests of national security, public safety or the economic wellbeing of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection
of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others” 34.
In order to determine whether the interference by the authorities with the
applicants’ private and family life was necessary in a democratic society and
a fair balance was struck between the different interests involved, the ECHR
examines whether the interference was in accordance with the law, pursued a
legitimate aim or aims and was proportionate to the aim(s) pursued.
The case-law of the ECHR is perfectly clear that it primarily protects the
biological family. According to the ECHR’s constant case-law, where children
are involved, their best interests must be taken into account. The ECHR
reiterates that there is a broad consensus, including in international law, in
support of the idea that in all decisions concerning children, their best interests
are of paramount importance (see, among other authorities, Case of Neulinger
and Shuruk v. Switzerland [GC], 2010). Indeed, the ECHR has emphasised
that in cases involving the care of children and contact restrictions, the child’s
interests must come before all other considerations (see, for example, Case of
Jovanovic v. Sweden, 2015). Any breakdown of a family represents a serious
interference with the right to family life and, therefore, must be based on
sufficiently weighty reasons motivated by the interests of the child (see, for
example, Case of Scozzari and Giunta v. Italy, 2000).
Measures that deprive an applicant of his or her family life with the child
are inconsistent with the aim of reuniting them and should “only be applied in
exceptional circumstances and could only be justified if they were motivated
by an overriding requirement pertaining to the child’s best interests” (see, for
instance, Case of Johansen v. Norway, 1996). The ECHR expressed the view
Ibidem.
European Convention on Human Rights. European Court of Human Rights: Council of
Europe 1970.
33
34
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that it is clear that it is equally in the child’s interest for its ties with its family to
be maintained, except in cases where the family has proved particularly unfit,
since severing those ties means cutting a child off from its roots. It follows that
the interest of the child dictates that family ties may only be severed in very
exceptional circumstances. It states that everything must be done to preserve
personal relations and, if and when appropriate, to ‘rebuild’ the family (see
Case of Gnahoré v. France, 2000; also Case of Görgülü v. Germany, 2004).
In particular, where the decision is explained in terms of a need to protect
the child from danger, the existence of such a danger should be actually
established (see, mutatis mutandis, Case of Haase v. Germany, 2004).
In deciding about a possible removal of a child, a variety of factors
may be pertinent, such as whether by virtue of remaining in the care of its
parents, the child would suffer abuse or neglect, educational deficiencies and
lack of emotional support, or whether the child’s placement in public care is
necessitated by the state of their physical or mental health (see Case of Wallová
and Walla v. the Czech Republic, 2006 and Havelka and Others v. the Czech
Republic, 2007). On the other hand, the mere fact that a child could be placed
in a more beneficial environment for his or her upbringing does not, on its
own, justify a compulsory measure of removal (see, for example, Case of K.A.
v. Finland, 2003). Neither can this measure be justified by a mere reference
to the parents’ precarious situation, which can be addressed by less radical
means than the splitting of the family, such as targeted financial assistance and
social counselling (see, for example, Case of Moser v. Austria, 2006; Case of
Wallová and Walla v. the Czech Republic, 2006; Case of Havelka and Others v.
the Czech Republic, 2007, also Case of Saviny v. Ukraine, 18 December 2008).
Simultaneously, taking a child into care should be regarded as a temporary
measure, to be discontinued as soon as circumstances allow it. Any measure
of implementation should be consistent with the ultimate aim of reuniting
the natural parent with his or her child (see, for example, Case of Olsson v.
Sweden, 1988; also Case of Pontes v. Portugal, 2012).
As to the decision-making process, what has to be determined is whether,
having regard to the particular circumstances of the case and notably the
serious nature of the decisions taken, the parents have been sufficiently
involved in the decision-making process, seen as a whole, to be provided
with the requisite protection of their interests and fully able to present their
case. Thus, it is incumbent upon the ECHR to ascertain whether the domestic
courts conducted an in-depth examination of the entire family situation
and a whole series of factors, particularly those of a factual, emotional,
psychological, material, and medical nature, and made a balanced and
reasonable assessment of the respective interests of each person, with a
constant concern for determining what would be the best solution for the
child. In practice, there is likely to be a degree of overlap in this respect with
16
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the need for relevant and sufficient reasons to justify a measure in respect of
the care of a child (see, inter alia, Case of Y.C. v. the United Kingdom, 2012).
4. Results
The ECHR dealt with 104 applications concerning Norway in 2019, of
which 99 were declared inadmissible or struck out. It delivered 5 judgments
(concerning 5 applications), 4 of which found at least one violation of
the European Convention on Human Rights35. See Figure 1: Applications
processed for Norway bellow for more detailed statistics of 2019 in comparison
to 2018 and part of the year 2020. There was a significant increase in cases
communicated to the Government (2 in 2018, 32 in 2019).
Applications processed in

2018

2019

1-7/2020

84

102

51

2

32

7

88

104

45

Declared inadmissible or struck out (Single Judge)

77

97

42

Declared inadmissible or struck out (Committee)

7

1

0

Declared inadmissible or struck out (Chamber)

1

1

1

Decided by judgment

3

5

2

Applications allocated to a judicial formation
Communicated to the Government
Applications decided:

Figure 1: Applications processed for Norway; own adaptation36.
To better understand if there are fewer or more judgements in comparison
to other Council of Europe’s countries, we can use ECHR statistics on Violations
by Article and by State 1959 – 202037. This statistic was initially made for all 47
Council of Europe countries and all articles of the Convention. For purposes
of this particular text, 20 countries were chosen (randomly), which will help in
orientation – see Figure 2: General statistics: ECHR cases 1959 – 2020.
In absolute numbers, Norway’s amount of judgements (57) is comparable
to another Northern European country – Denmark (54). However, such a
comparison would be shallow, as every country has a different number of
citizens and more populated countries can expect more complaints. Therefore,
Norway: Press country profile. European Court of Human Rights 2020.
Ibidem.
37
Violations by Article and by State: 1959 – 2019. European Court of Human Rights: Council
of Europe 2020.
35
36
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a column with number of citizens in the country was added to figure 2 and
the total number of judgements was divided by it to get a percentage of
judgements to citizens. This was arranged by a filter from lowest to highest
values. With this result, we can identify countries with lower overall number
of judgements more precisely. Countries with the lowest judgments are Spain
and Germany (both 0.04 %), Norway has 0.11 %, which is still very low in
comparison to Bulgaria with its 1.06 %.

Number of
citizen

Total
number of
judgements
2020

Judgements
finding at
least one
violation

Article
8 – right to
respect for
private and
family life

Number of
judgements/
citz.

Article
8 to all
violations
found

Spain

46754778

181

124

18

0,04%

14,52%

Germany

83783942

356

199

23

0,04%

11,56%

United
Kingdom

67886011

556

322

74

0,08%

22,98%

Denmark

5792202

54

18

2

0,09%

11,11%

Norway

5421241

57

38

16

0,11%

42,11%

Sweden

10099265

153

61

9

0,15%

14,75%

France

65273511

1048

759

520,16%

6,85%

Russia1

45934 462

2884

2724

224

0,20%

8,22%

Czechia

10708981

235

191

20

0,22%

10,47%

Belgium

11589623

269

190

13

0,23%

6,84%

Poland

37 846 611

1197

1007

120

0,32%

11,92%

5540720

191

142

24

0,34%

16,90%

60461826

2427

1857

172

0,40%

9,26%

Austria

9006398

397

279

20

0,44%

7,17%

Hungary

9660351

581

547

24

0,60%

4,39%

Slovakia

5459 642

386

334

22

0,71%

6,59%

Romania

19237691

1578

1393

106

0,82%

7,61%

Greece

10423054

1047

935

13

1,00%

1,39%

Slovenia

2078938

371

340

12

1,78%

3,53%

Bulgaria

6948445

737

663

86

1,06%

12,97%

State

Finland
Italy

Figure 2: General statistics: ECHR cases 1959 – 2020; own adaptation38.
38
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Another interesting result from the same table in figure 2 is the percentage
of Article 8 judgements to judgements where was confirmed a human rights
violation. There are 38 judgements with violation found for Norway, from
which 16 are related to Article 8. This means a percentage of 42.11 %, which is
the far highest number among other selected countries.
Search in HUDOC database
For a qualitative analysis of the Norwegian cases and judgements, we
have used the HUDOC database. The procedure of finding relevant data
is described in figure 3: First HUDOC analysis steps. We first searched for
Norway, whole case law and English language only (381 results), then selected
Chamber and Grand chamber decisions, communicated cases and decisions
(284 results). Afterwards, it was filtered by Article 8 in place (151 results). All
of these were subject of a proper study.

Figure 3: First HUDOC analysis steps; own adaptation.
Among 151 records, 119 unique complaints were found, having only
a different status description. These were all read, and according to subject
matter we decided whether Barnevernet was involved in the complaint or
not – see figure 4: Following HUDOC analysis steps. We found 61 of them –
17 judgements (13x violation, 4x no violation), 29 communicated cases and
15 inadmissible cases.
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Figure 4: Following HUDOC analysis steps; own adaptation.
The applicants mainly complained in these 61 cases about reduced visitation
rights (appeared in 44 cases in total), forced adoption (22x) and the reason why
the child was taken into care or not returned (22x). More detailed summary can
be found in figure 5: Summary for 61 complaints involving Barnevernet decisions.
Other complaints were connected e. g. to prison conditions, expulsion, various
violations of privacy or persecution of authorities, which applicants claimed
influenced negatively their private and family life.

Figure 5: Summary for 61 complaints involving Barnevernet decisions;
own adaptation.
20
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We were looking also for the time when applicants sent their complaints
to ECHR. In figure 6: Number of complaints on article 8 for Norway – year
when the complaint was sent to ECHR can be seen a significant increase of
complaints connected to Barnevernet in last 5 years.

Figure 6: Number of complaints on article 8 for Norway – year
when the complaint was sent to ECHR; own adaptation.
5. Discussion
As best source for discussion about Barnevernet practices the case Strand
Lobben vs. Norway can be used, which was judged by Grand chamber of
ECHR and became a key case for decisions in similar complaints. In this case,
17 judges listened to interventions from various states (Belgium, Bulgaria,
Czech Republic, Denmark, Slovak Republic, Italy and the United Kingdom)
and other public actors like Alliance Defending Freedom International (ADF),
the “Associazione italiana dei magistrati per i minorenni’ per la famiglia”
(AIMMF) and AIRE Center.
The case concerned the Norwegian authorities’ decision to remove a
mother’s parental authority and let foster parents adopt her son. The applicants
are T. Strand Lobben, born in 1986, and her son, X. They are Norwegian.
X is T. Strand Lobben’s first child. He was born in September 2008. After
difficulties when she was pregnant, Ms Strand Lobben turned to the child
welfare authorities for guidance and had accepted an offer to stay at a family
centre for an evaluation during the first months of the child’s life. However, a
month after the birth, she decided to leave the centre. The authorities took the
baby into immediate compulsory care and placed him in a foster home on an
emergency basis as the centre’s staff had concerns about whether the baby had
been receiving enough food to survive. The child remained in foster care for
DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021
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the next three years until the social welfare authorities authorised the foster
parents to adopt him in December 2011.
Concerning the foster care, the domestic courts decided in 2010 that it
would not be in the child’s best interests to discontinue public care given his
special care needs and the fundamental limitations in the mother’s parenting
skills. In particular, the appeal court took the view that foster care would be
long-term, and that contact sessions, which were not intended to pave the way
for a return of X to his biological mother, could not take place more than
four times a year. In 2011, the County Social Welfare Board, comprised of
a jurist, a psychologist, and a layperson, decided to remove the mother’s
parental authority and authorise adoption. The Board heard 21 witnesses over
three days and the mother was present and represented by counsel. The Board
concluded that adoption would be in the child’s best interest. The mother
appealed to the courts and a hearing was held in 2012. She was again present
and had legal representation during the three days of witnesses being heard by
a professional judge, a psychologist and a layperson. While the courts found
that her situation had improved in some areas – she had married and had
another child in 2011 – she had not shown an improvement in empathising
with or understanding her son.
He was psychologically vulnerable and required a lot of silence, security,
and support. The courts notably took account of the three years of contact
sessions, during which the child had not bonded psychologically with his
biological mother and had even been “inconsolable” afterwards, and the
security that his fosters parents, whom he regarded as his parents, could
provide in the years ahead.
The applicants complained about the domestic authorities’ decision to
remove the mother’s parental authority and let the child’s foster parents adopt
him. The Grand Chamber held that there had been a violation of Article 8
(right to respect for private and family life) of the Convention regarding both
applicants. In particular, it found that the main reason for the Norwegian
authorities’ actions had been the mother’s inability to care properly for her
son, particularly in view of his special needs as a vulnerable child.
However, that reasoning had been based on limited evidence as the
contact sessions between mother and son after his placement in foster care
had been few and far between and the psychologists’ reports out-dated. In
addition, a review of his vulnerability had contained barely any analysis and
no explanation as to how he could continue to be vulnerable despite having
been in care since he was three weeks old. Overall, in the present case the
domestic authorities had not attempted to carry out a genuine balancing
exercise between the interests of the child and his biological family or taken
22
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into consideration developments in the mother’s family life, namely, she had
in the meantime married and had a second child.
In this case, in a prior judgment of the Chamber from 30 November 2017,
the ECHR found by a vote of four to three that Article 8 of the Convention
had not been violated. It stated in its judgment that the adoption decision was
justified by the exceptional circumstances of the case. In general, national
authorities have faced a difficult and extremely sensitive task of balancing
conflicting interests in such a difficult case. However, they were motivated
by the best interests of the child, especially in the light of the special care
he required. Some authors (McEwan-Strand and Skivenes, 2018) argued
that this decision was in line with recent child-centred trends from the
ECHR. According to them, “an underlying current of this development is
the modernisation processes throughout democratic states, and them bearing
with human rights developments and the recognition of marginalised groups.
Children have increasingly become a direct concern of the State. The traditional
view on children, that they are the property of the father (pater) or the family,
is under pressure and replaced with a notion that children are individuals with
their own interests. When the obligations of States are to also secure children’s
rights, then a direct relationship between children and the State is established
and requires a shift in the balancing of parental rights versus children’s rights”39.
However, on 9 April 2018, the panel of five judges of the Grand Chamber
of the Court accepted the applicants’ request to refer the case to the Grand
Chamber. In the proceedings before the Grand Chamber, adoptive parents of
X, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Slovak Republic, Italy and
the United Kingdom, as well as the Alliance Defending Freedom International
(ADF), the “Associazione italiana dei magistrati per i minorenni’ per la
famiglia “(AIMMF) and AIRE Center all intervened in the case.
The Government of the Czech Republic mainly focused in its intervention
on the approach of the respective authorities after an emergency or permanent
placements of children in foster care. They started immediate active work
with the biological families after the placement, as well as the frequency of
contact between the children and their biological parents. Those appeared to
be crucial factors in maintaining original family ties. They further stressed
that when assessing the compliance of authorities with their obligations under
Article 8 of the Convention, the situation of all members of the family must be
taken into account.
There was a broad consensus, also in international law, that in all decisions
concerning children, their best interests must be paramount. However, the
McEwan-Strand A, Skivenes M. A Child-Centred Court of Human Rights? Strand Lobben
v. Norway. Strasbourg observers 2018.
39
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“best interests” principle was not designed to be a kind of “trump card”. Article
8 covered both the child’s best interests and the right of the parents to be assisted
by the State in staying or being reunited with their children. The child welfare
systems should not disregard the existence of the biological parents’ rights,
which should be duly taken into account and balanced against the child’s best
interests, rather than minimised to the point of being ignored. In addition,
the Government of the Czech Republic emphasised the importance of contact
between biological parents and their child in public care and other measures to
reunite the family, inter alia, in order to ensure that a taking into care remained
a temporary measure: restrictions on contact could be the starting point of the
child’s alienation from his or her biological family and, thus, of the impossibility
for the family to reunite. For the effort to reunite the family to be serious, contact
would have to occur several times a week, even under supervision or with
assistance, and an increase in time up to daily visits. If that were the case, it would
be possible to talk about a slow establishment of a bond between the child and
their biological parents. Speedy procedures were also required. As to adoption,
they maintained that the Court must strike a balance between the biological
and adoptive parents’ rights. The best interests of the child had to be assessed
on an ad hoc basis that sometimes conflicted with other interests involved: there
were other rights that had to be taken into account when determining whether
or not a child should be considered eligible for adoption.
The Government of Slovakia submitted that the Court’s case-law was
perfectly clear in that it primarily protected the biological family. Placing a
child in foster care was an extreme measure, and domestic authorities were
required to adopt other measures if such were able to achieve the pursued
aim. In particular, where a decision had been explained in terms of a need
to protect the child from danger, the existence of such a danger should be
actually established. Simultaneously, taking a child into care should be
regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances
permitted, and any measure of implementation should be consistent with
the ultimate aim of reuniting the natural parent with his or her child. The
Slovakian Government made further comments on a case in which Slovak
citizens had been affected by child welfare measures and on international
concern about child welfare measures adopted in the respondent State.
On the contrary, the respondent, Norway, as well the intervening
governments of Italy, Denmark and the United Kingdom stated that in such
cases the ECHR should not act as a fourth instance court and reassess the
facts. The ECHR did so and came to the conclusion that there has been a
violation of applicants’ rights40.
Case of Strand Lobben and others v. Norway: Application no. 37283/13. European Court of
Human Rights: Council of Europe 2019.
40
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6. Conclusion
There were 57 ECHR judgements for Norway between 1959 and 2020.
At least one violation was found in 38 of them. This represents one of the
lowest amounts per capita among 20 considered member states of Council of
Europe; however, 16 violations were related to Article 8, which is the highest
ratio found (42.11 %). From these 16 cases with confirmed violation, 13 are
related directly to the actions of Barnevernet and there is a significant increase
of complaints to Barnevernet in last 5 years.
The judgements and communicated cases copy the concerns of critics
of Barnevernet because it has powers that are usually given only to courts in
other European countries. Barnevernet can appeal a court decision and act
against the court ruling. The study of the judgements and other sources proved
that there are too many emergency orders. Foster care is used as a permanent
measure instead of being a temporary solution until family reunification.
In many cases, (there can be regional exceptions as there are 440+ local
Barnevernet offices) Barnevernet lacks effort in setting proper visitation
rights for the parents, who only get an insufficient time of 2 hours twice a
year of strictly supervised contact. This can, in fact, do more harm than good
to the psyche of the children. This is later used against the parents to even
lower the frequency of the contacts, and it can serve as an argument for forced
adoptions.
Authors are aware of some public political statements made by members
of the Norwegian government regarding a significantly increased number of
cases by ECHR and judgements stating a violation of human rights, however,
actions to change the Barnevernet practices are missing. The appeals of
Norway in some cases, e. g. confirmed violation in case of Abdi Ibrahim vs.
Norway, will be reconsidered by Grand Chamber, while appeals to violation
in cases Hernehult vs. Norway and Pedersen vs. Norway were dismissed
(“Grand Chamber Panel’s decisions” 2020)
It seems that Norway expresses more disagreement with the Court ruling
rather than any deeper reflection, which could be useful mainly for other
states, which have already implemented some principles of Norwegian child
welfare system into national legislation and procedures as good practice via
various EEA grants projects.
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CALITATEA VIEȚII DE FAMILIE ȘI STAREA DE SĂNĂTATE
MINTALĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIC ÎNTR-O SOCIETATE
CU DREPTURI REGLEMENTATE LEGISLATIV
BEATRICE MĂGURAN*					

MONA VINTILĂ**

Abstract:
This article aims to highlight issues related to the quality of family life and mental
health status in the context of the pandemic, emphasising the importance of a society
with rights regulated by law. Thus, it presents the challenges and stress that families have
experienced, which could trigger common mental disorders, including anxiety, depression
and post-traumatic stress disorder leading to dangers that go beyond the consequences of
the COVID-19 pandemic. It has also been found that children who are forced to stay indoors
end up spending much more time using digital devices and may be prone to cyberbullying,
which has a negative impact on their emotional and physical state. Movement restrictions,
quarantine, and compulsory isolation had a profound impact as families were deprived of
the freedom to participate in public gatherings, holidays, rallies, etc. It was found that in
some cases parents were separated from their children in order not to thwart the fight against
diseases which also had a negative impact in terms of balanced psychological development of
the family. All these issues are regulated by law to avoid thwarting the fight against diseases.
Keywords: pandemic, life quality, cyberbullying, mental health, law, human rights
Résumé :
Cet article vise à mettre en lumière les questions liées à la qualité de la vie familiale et
à l’état de santé mentale dans le contexte de la pandémie, en soulignant l’importance d’une
société dont les droits sont réglementés par la loi. Ainsi, il présente les défis et le stress vécus
par les familles, qui pourraient déclencher des troubles mentaux courants, notamment
l’anxiété, la dépression et le syndrome de stress post-traumatique, entraînant des dangers qui
vont au-delà des conséquences de la pandémie de COVID-19. Il a également été constaté
que les enfants contraints de rester à l’intérieur finissent par passer beaucoup plus de temps
à utiliser des appareils numériques et peuvent être sujets à la cyber-harcèlement, ce qui a un
impact négatif sur leur état émotionnel et physique. Les restrictions de déplacement, la mise
en quarantaine et l’isolement obligatoire ont eu un impact profond car les familles ont été
privées de la liberté de participer aux rassemblements publics, aux fêtes, aux réunions, etc.
Il a été constaté que dans certains cas, les parents étaient séparés de leurs enfants afin de ne
** Departamentul de Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara, e-mail: beatrice.
sarkadi70@e-uvt.ro
** Prof. univ. dr., Departamentul de Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara, e-mail:
mona.vintila@e-uvt.ro
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pas faire échouer la lutte contre les maladies, ce qui a également eu un impact désavantageux
en termes de développement psychologique équilibré de la famille. Toutes ces questions sont
réglementées par la loi pour ne pas contrecarrer la lutte contre les maladies.
Mots-clés : pandémie, qualité de vie, cyber-harcèlement, santé mentale, droit, droits de
l’homme

În contextul actual, pandemia de COVID-19 a provocat nu numai
schimbări la nivel global, ci și schimbări majore pe diferite planuri ale vieții.
Prognosticul incert, carantina, izolarea, distanțarea socială, impunerea
muncii de la domiciliu și diferite restricții care vizează circulația liberă și orele
de deplasare au adus modificări semnificative pe plan psihologic și emoțional,
ale căror repercusiuni sunt resimțite tot mai puternic și de către persoanele
care au fost contaminate cu virusul, dar și de către populația generală.1
Această perioadă este extrem de stresantă, deoarece lumea și-a schimbat
rapid stilul de viață, iar pentru unii acest fapt a devenit foarte greu de gestionat;
multor persoane le-a fost greu să se adapteze, astfel că nivelul de anxietate și
de îngrijorare față de sănătatea lor și a celor dragi a crescut.2 Impactul negativ
al pandemiei nu se oprește doar la sănătatea fizică și mintală, deoarece peste
tot în lume au apărut schimbări și în plan social: oameni care nu își mai
pot vedea familiile sau prietenii din cauza carantinării și distanțării sociale,
dar și persoane care și-au pierdut locul de muncă sau se află în șomaj și în
imposibilitatea de a asigura strictul necesar familiei.3
De asemenea, în această perioadă, copiii, fiind nevoiți să se adapteze con
textului, nu mai merg fizic la școală, în majoritatea țărilor se practică școala
online, iar educația copiilor la domiciliu nu mai este alegerea părinților.
Aceasta a devenit o necesitate și chiar o datorie. Începând cu luna martie
2020 pandemia de COVID-19 a forțat închiderea școlilor în mai multe
țări din întreaga lume, perturbând puternic procesul de educație. În acest
sens, un studiu anterior4 evidențiază modul în care studenții se raportează
la educația online și scoate în evidență atitudini mai degrabă negative ale
Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental health and the Covid-19 pandemic. New
England Journal of Medicine, 383(6), 510-512.
2
Sarkadi, B., Vintilă, M., Home education impact on the family life during the COVID-19
Pandemic, Journal Plus Education, vol. 29, no. 2/2021, pp. 235-255.
3
Zhang, Y., & Ma, Z. F. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and
quality of life among local residents in Liaoning Province, China: A cross-sectional study.
International journal of environmental research and public health, 17(7), 2381.
4
Coman, C., Țîru, L. G., Meseșan-Schmitz, L., Stanciu, C., & Bularca, M. C. (2020). Online
teaching and learning in higher education during the coronavirus pandemic: students’
perspective. Sustainability, 12(24), 10367.
1
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studenților, iar un alt studiu5 a evidențiat și faptul că nu doar elevii au fost
afectați de schimbarea bruscă pe care a presupus-o educația online, dar și
profesorii. Această decizie a interferat complet cu viața zilnică a majorității
familiilor. Școala, ca instituție, este un loc foarte important pentru colectarea
experiențelor sociale. Izolarea unui copil de școală în format fizic generează
multe schimbări, cu atât mai mult în contextul pandemiei.6 În contextul
închiderii școlilor, educația la domiciliu a devenit singura formă de școlarizare
disponibilă, forțând instituțiile de învățământ să aplice de urgenţă predarea
online. Având în vedere că de fapt copiii trebuie să învețe de acasă, studiile au
arătat că părinții se luptă cu această provocare.7
S-a constatat faptul că acei copii care sunt obligați să stea în case ajung
să petreacă mult mai mult timp în fața ecranelor dispozitivelor digitale.
Utilizarea excesivă a internetului poate să producă dependență, pot apărea
cazuri de hărțuire pe internet, dar și alte probleme de natură psiho-socială.8
Termenul de hărțuire pe internet (cyberbullying) este folosit pentru a
descrie comportamente agresive intenționate cu scopul de a răni victima,
care se diferențiază de hărțuirea tradițională (bullying) prin faptul că are loc
prin mijloace tehnologice (internet și rețele sociale). Hărțuirea cibernetică
acoperă diverse acte, cum ar fi trimiterea de mesaje agresive și de amenințare,
excluderea socială, răspândirea de zvonuri și furtul de identitate online.
În România, pentru a proteja copiii, Ministerul Educației a implementat
în fiecare școală obligativitatea formării unei Comisii Antibullying, a cărei
sarcină este de a monitoriza comportamentele indezirabile ale elevilor și
redactarea unui document specific în acest sens.
Planul anti-bullying are rolul de a preveni şi combate toate formele de
bullying, inclusiv cyberbullying-ul, în sistemul educațional între elevi prin
promovarea diferitelor activități având obiectivul general de a face școala
un loc sigur, de a crește nivelul de conștientizare a acestui fenomen atât în
rândul profesorilor, elevilor, cât și al părinților, cu atât mai mult că Legea
nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale
nr. 1/2011 susține prin articolul 7 alineatul 1^1 că ,,În unitățile de învățământ
Popa, D., Repanovici, A., Lupu, D., Norel, M., & Coman, C. (2020). Using mixed methods to
understand teaching and learning in Covid 19 times. Sustainability, 12(20), 8726.
6
Parczewska, T. (2020). Difficult situations and ways of coping with them in the experiences of
parents homeschooling their children during the COVID-19 pandemic in Poland. Education
3-13, 1-12.
7
Pozas, M., Letzel, V., & Schneider, C. (2021). ‘Homeschooling in times of corona’: exploring
Mexican and German primary school students’ and parents’ chances and challenges during
homeschooling. European Journal of Special Needs Education, 1-16.
8
Thakur, K., Kumar, N., & Sharma, N. (2020). Effect of the pandemic and lockdown on mental
health of children. The Indian Journal of Pediatrics, 87, 552-552.
5
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și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise
comportamentele care constau în violența psihologică – bullying”. Lista
definițiilor termenilor și a expresiilor utilizate în cuprinsul legii (anexa 1 la
Legea nr. 1/2011) specifică la punctul 6^1 că ,,Violența psihologică – bullying
este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice,
într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un
dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea
unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare,
îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează aspecte
de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o
anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie
defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile
personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară
în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării
profesionale.”
În acest sens, potrivit art. 94 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului sunt interzise cinci forme de
abuz asupra copilului: fizic, emoțional, psihologic, sexual, economic, bullying-ul
și cyberbullying-ul fiind definite în anexa 1 la Legea nr. 1/2011 la punctul 6^1.
Legea nu prevede însă pedepse și sancțiuni specifice, de aceea se va aplica
dreptul comun în materie pentru injurii și insulte (ele sunt delicte civile):
cel agresat poate face la instanța civilă cerere de acordare a daunelor morale;
pentru amenințare, șantaj, hărțuire sau incitare la ură ori la discriminare
(ele sunt infracțiuni) se poate face plângere la poliție sau parchet pentru a
se deschide urmărire penală; pentru discriminare se poate face sesizare la
Consiliul Național de Combatere a Discriminării, dar fiind vorba de o faptă
ilegală comisă la școală, copilul agresor poate fi sancționat disciplinar potrivit
Statutului Elevului adoptat în anul 2016 (ghidul de educație juridică „Elevul
și Legea”).9
La începutul anului 2020, Organizația Mondială a Sănătății și-a exprimat
îngrijorarea cu privire la efectele pe care COVID-19 le-ar putea avea asupra
bunăstării psihologice. Dovezile impactului psihologic abia începeau să
apară, întrucât un număr tot mai mare de studii sugerau anxietate și depresie
crescută.10
Reacțiile psihologice comune ca răspuns la impunerea carantinării popu
lației pentru a reduce răspândirea virusului sunt frica generalizată și anxietatea
https://www.parintiicerschimbare.ro/ce-sanctiuni-se-aplica-in-cazurile-de-bullying/
Every-Palmer, S., Jenkins, M., Gendall, P., Hoek, J., Beaglehole, B., et al. (2020). Psychological
distress, anxiety, family violence, suicidality, and wellbeing in New Zealand during the
COVID-19 lockdown: A cross-sectional study. PLoS one, 15(11), e0241658.
9

10
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comunitară omniprezentă care sunt asociate de obicei cu focare de boală.
Chiar dacă măsurile precum carantina sau starea de alertă au fost luate cu un
scop benefic, respectiv de a reduce numărul de cazuri infectate, restricțiile și
izolarea socială reprezintă o preocupare majoră pentru bunăstarea psihologică
a familiilor.11 Multe studii privind satisfacția vieții și constructele acesteia,
cum ar fi calitatea vieții si bunăstarea vieții, sunt utile pentru a clarifica modul
în care indivizii reacționează în diferite circumstanțe stresante.12 Unele studii
recente13 au raportat efecte psihologice negative, inclusiv simptome de stres
post-traumatic, confuzie și furie cu privire la carantina impusă de autorități.
Pandemia globală este un factor de stres care a apărut în afara sistemului
familial, dar, având în vedere noutatea și incertitudinea referitoare la această
boală, este probabil să fie percepută ca un factor de stres semnificativ pentru
mulți părinți și copii. Familiile sunt mai predispuse să experimenteze o izolare
socială crescută, dificultăți economice și incapacitatea de a accesa servicii de
sprijin și educație, iar toate acestea pot exacerba stresul perceput în multe
gospodării.14 De asemenea, apar și panica, sentimente de lipsă de speranță și
de disperare care sunt asociate cu rezultate negative asupra funcționalității
normale a organismului, incluzând și comportamentul suicidal.15
Anxietatea legată de sănătate poate fi considerată ca o trăsătură care
apare pe un continuum de la scăzut la ridicat. Nivelurile extrem de ridicate
sau scăzute ale anxietății legate de sănătate pot avea un impact dăunător la
nivel individual și comunitar, conducând la comportamente dezadaptative.
Nivelurile scăzute de anxietate legată de sănătate în mijlocul unei pandemii
potențial mortale pot duce la un optimism nerealist cu privire la capacitatea
cuiva de a evita contagiunea sau de a se recupera fără consecințe, ceea ce
duce la nerespectarea măsurilor de distanțare sau de igienă. În schimb,
nivelurile ridicate de anxietate legată de sănătate pot duce la comportamente
Spinelli, M., Lionetti, F., Pastore, M., & Fasolo, M. (2020). Parents’ stress and children’s
psychological problems in families facing the COVID-19 outbreak in Italy. Frontiers in
Psychology, 11, 1713.
12
Bradley, R., & Corwyn, R. (2004). Life satisfaction among European American, African
American, Chinese American, Mexican American, and Dominican American adolescents.
International Journal of Behavioral Development, 28(5), 385-400.
13
Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., &
Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review
of the evidence. The lancet, 395(10227), 912-920.
14
Brown, S. M., Doom, J. R., Lechuga-Peña, S., Watamura, S. E., & Koppels, T. (2020). Stress
and parenting during the global COVID-19 pandemic. Child abuse & neglect, 110, 104699.
15
Serafini, G., Parmigiani, B., Amerio, A., Aguglia, A., Sher, L., & Amore, M. (2020). The
psychological impact of COVID-19 on the mental health in the general population. QJM: An
International Journal of Medicine, 113(8), 531-537.
11
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disfuncționale, cum ar fi stocarea de bunuri esențiale (produse de igienă,
alimente, provizii medicale), sporind astfel povara pe care o poartă ceilalți.16
Anxietatea a crescut odată cu creșterea numărului de cazuri noi, dar și
din cauza informațiilor, de multe ori exagerate sau eronate, furnizate de massmedia.
Teoriile conspirației, afirmațiile false și dezinformarea populației nu fac decât
să înrăutățească starea de sănătate mintală a oamenilor. Restricțiile de călătorie,
amânarea sau interzicerea manifestărilor religioase, a evenimentelor culturale și
sportive, și carantinarea îi pot face pe oameni să experimenteze sentimente de
singurătate, plictiseală și anxietate, simptome de depresie. Pandemia și eforturile
de limitare a acesteia au introdus, de asemenea, o multitudine de factori de
stres suplimentari pentru populație, dincolo de teama de infecție. Schimbări
precum purtarea de măști de protecție, încetarea interacțiunii interpersonale
prin distanțare socială, pierderea veniturilor și închiderile au fost, de asemenea,
raportate ca având un impact asupra sănătății mintale.17
Știrile false legate de COVID-19 au accelerat apelurile ca rețelele sociale
să fie mai proactive în combaterea acestei probleme.
În acest sens Codul de bune practici privind dezinformarea al Uniunii
Europene a fost semnat de platformele online Facebook, Google, Twitter,
Mozilla, precum și de unele agenții de publicitate în octombrie 2018. Microsoft
s-a alăturat în mai 2019, în timp ce TikTok a devenit semnatar în iunie 2020.18
Cu toate acestea, un document de lucru al Comisiei europene de
evaluare a Codului de bune practici susține că există mai multe deficiențe
după analiza primului său an de aplicare. Documentul subliniază că aceste
lacune „pot fi grupate în patru mari categorii: aplicarea inconsecventă și
incompletă a codului între platforme și state membre, lipsa unor definiții
uniforme, existența mai multor lacune în acoperirea angajamentelor asumate
la nivelul codului și limitări inerente de auto-reglementare a codului”. De
aceea, în septembrie 2020, Věra Jourová, Comisarul european pentru valori
și transparență, declara că trebuie propuse noi metode pentru ca platformele
să devină mai responsabile și mai transparente permițând acces mai bun la
date. Comisia a propus, de asemenea promovarea Actului legislativ privind
serviciile digitale cu ajutorul căruia responsabilitățile social – media și răspun
derea pentru conținutul de pe platformele lor ar fi reglementate.19
Marroquín, B., Vine, V., & Morgan, R. (2020). Mental health during the COVID-19
pandemic: Effects of stay-at-home policies, social distancing behavior, and social resources.
Psychiatry research, 293, 113419.
17
Lakhan, R., Agrawal, A., & Sharma, M. (2020). Prevalence of Depression, Anxiety, and
Stress during COVID-19 Pandemic. Journal of Neurosciences in Rural Practice, 11(4), 519.
18
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
19
https://www.reuters.com/article/us-eu-tech-disinformation-idUKKBN2610GU
16
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La nivel național, CNA (Consiliul Național al Audiovizualului) este insti
tuția responsabilă de identificarea practicilor de răspândire a informațiilor
false, iar în perioada de pandemie a monitorizat informații referitoare
la COVID-19 și a sancționat diferite posturi TV care sunt responsabile
de distribuirea mesajelor generatoare de frică, stres și anxietate în cadrul
populației în contextul crizei pandemice. Această entitate de control își
exercită dreptul de sancționare bazându-se pe Articolul 101 – Dispoziții
generale Publicitate și teleshopping din Codul audiovizualului, care susține:
„Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii
care sugerează publicului ori îl instigă să renunțe la alte produse sau servicii
similare ori asemănătoare identificabile.”20
Totuși, în contextul societății contemporane, influența canalelor massmedia s-a amplificat odată cu „dezvoltarea și globalizarea social media”, care a
facilitat răspândirea informațiilor și interacțiunea dintre oameni.21
În unele state membre ale Uniunii Europene guvernele au încheiat acorduri
cu anumite platforme media. De exemplu, în Franța guvernul a încheiat parte
neriate cu motoarele de căutare și cu rețelele de socializare (Google, Qwant,
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok sau LinkedIn) pentru a combate dezinfor
marea online. Mai multe companii de rețele de socializare au adăugat link-uri
dedicate către site-uri guvernamentale care prezintă informații sigure atunci
când utilizatorii caută COVID-19 sau folosesc un hashtag special.
Lumea modernă, cea în care am trăit până la această pandemie, fiind
obișnuiți să călătorim oricând vrem și să ieșim din case fără restricții de oră,
nu s-a confruntat de multe ori cu un asemenea context, cu izolarea socială
și diferite interdicții, acestea fiind generatoare de sentimente de frustrare și
incertitudine. Această situație demonstrează faptul că majoritatea persoanelor
nu sunt pregătite din punct de vedere emoțional să înfrunte efectele unui
dezastru biologic în care toată lumea este mai fragilă și mai neajutorată.22
Restricțiile de circulație și izolarea socială au succes în prevenirea răspândirii
COVID-19; ele reprezintă o preocupare serioasă pentru bunăstarea psiho
logică a familiilor. Izolarea reprezintă o povară majoră pentru părinți și
le crește riscul de a experimenta stresul și emoțiile negative. Restricțiile de
călătorie, carantina, izolarea obligatorie și interdicțiile privind adunările
publice au un impact asupra libertății indivizilor, ceea ce echivalează cu
privarea de libertate și de drepturile fundamentale ale omului. Dar, întrucât
https://legeaz.net/codul-audiovizualului-2011/art-101-dispozitii-generale-publicitate-siteleshopping
21
Coman, C. (2018). Analiza imaginii și influența Mass media. Timișoara: Editura de Vest.
22
Lee, M., & You, M. (2020). Psychological and behavioral responses in South Korea during the
early stages of coronavirus disease 2019 (COVID-19). International journal of environmental
research and public health, 17(9), 2977.
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acestea pot fi singurele măsuri de atenuare a răspândirii unei boli, cum este
cazul pandemiei de Coronavirus, națiunile le-au pus în aplicare. China și
India sunt exemple ale modului în care astfel de măsuri au limitat răspândirea
în continuare a Coronavirusului pe teritoriile lor. Nici măcar țările cu cele mai
stricte prevederi legale privind drepturile omului nu exclud această abordare.
La fel ca în toate situațiile de urgență, impunerea unor reguli este inevitabilă
pentru interesul superior al indivizilor, promovând astfel sănătatea generală
a populației.23 Este de așteptat ca pregătirea pentru situații de urgență să aibă
un impact nu numai asupra sănătății umane, ci și asupra drepturilor omului.24
Libertatea de circulație este un drept al omului și este protejată de legile
fiecărui stat și de tratate internaționale, precum Declarația universală a
drepturilor omului la articolul 13, adoptată în România în anul 1948, și prin
Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice la articolul 12.
Aceste două instrumente garantează dreptul tuturor indivizilor de a părăsi
orice țară, inclusiv propria țară și de a reveni în aceasta la orice moment și este
protejat dreptul oricărei persoane la liberă circulație, pe teritoriul statelor care
au aderat și semnat Pactul.
Etica în domeniul sănătății publice diferă de etica clinică prin faptul că
necesită acordarea priorității promovării binelui comun față de protejarea
autonomiei individuale.25 Paternalismul implică restricții asupra libertății
de dragul protejării sau promovării celui mai bun interes al individului
respectiv acordând prioritate implicațiilor sociale mai largi decât drepturilor
individuale. Dreptul indivizilor la sănătate include protejarea și prevenirea
contactării bolilor. Acest lucru contribuie la asigurarea faptului că interesele
pe termen lung au prioritate față de cele pe termen scurt. Politicile de sănătate
publică, care se concentrează în primul rând pe rezultatele în materie de
sănătate la nivelul populației26, pot, prin urmare, să subordoneze interesele
și drepturile indivizilor la binele comun.27 Plecând de aici, se pare că există
un consens neoficial conform căruia sănătatea umană primează în fața
drepturilor omului. Cu toate acestea, aceste măsuri trebuie să fie justificate
Wilder-Smith, Freedman DO. Isolation, quarantine, social distancing and community
containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coron-avirus
(2019-nCoV) outbreak. J Travel Med 2020;27(2)
24
Gerwin LE. Planning for pandemic: a new model for governing public health emergencies.
Am J Law Med 2011;37:128.
25
White DB, Katz MH, Luce JM, Lo B. Who should receive life support during a public
health emergency? Using ethical principles to improve allocation decisions. Ann Intern Med
2009;150(2):132—8.
26
Childress JF, Faden RR, Gaare RD, Gostin LO, Kahn J, Bonnie RJ, et al. Public health ethics:
mappingthe terrain. J Law Med Ethics 2002;30:170—8 [PubMed: 12066595. 16].
27
Gostin L. Public health strategies for pandemic influenza: ethics and the law. Jama
2006;295:1700—4 [PubMed: 16609092].
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și transparent comunicate. Implicarea publicului și transparența în procesul
decizional sunt factori importanți de luat în considerare.28 Furnizarea de
informații este necesară pentru eficacitate, cooperare și conformitate din
partea populației.29 Măsurile puse în aplicare ar trebui să fie pentru o perioadă
limitată și, după caz, în condiții de siguranță și protecție.30 Deși nevoia de
supraviețuire a omului precede drepturile individuale, nu poate fi trecută cu
vederea echilibrarea drepturilor individuale în raport cu nevoile de sănătate
publică ale comunității.
De asemenea, articolul 25 din Declarația universală a drepturilor omului
care susține că fiecare individ are dreptul la un nivel de viață adecvat atât
pentru sănătatea lui, cât și a familiei sale, iar prin articolul 12 din Pactul
internațional privind drepturile economice, sociale și culturale se recunoaște
dreptul tuturor de a se bucura de cel mai înalt standard de sănătate posibil
și solicită guvernelor să ia măsuri pentru a preveni amenințările la adresa
sănătății publice și pentru a oferi servicii medicale celor care au nevoie de ele.
În acest context, pandemia de COVID-19 a făcut mai vizibilă tensiunea
inerentă cu care se confruntă guvernele europene dintre responsabilitatea lor
de a susține dreptul la libertatea de circulație și, în același timp, de a asigura
sănătatea și siguranța cetățenilor lor, iar pe acest considerent guvernele
europene trebuie să facă un compromis între protejarea sănătății și siguranței
cetățenilor UE pentru a atenua răspândirea coronavirusului și libertatea de
circulație a persoanelor, care este una dintre pietrele de temelie ale integrării
europene.31
Nu putem trece cu vederea faptul că relațiile în cadrul familiei și-au
schimbat dinamica din cauza crizei, iar cercetări recente care examinează
impactul pandemiei de COVID-19 asupra familiilor sugerează că bunăstarea
părinților a fost mai scăzută în timpul pandemiei decât înainte și că stresul a
fost mai mare decât înainte. În special, relația părinte-copil a fost identificată
ca fiind crucială pentru bunăstarea și adaptarea în contextul pandemiei.32
Daniels N. Accountability for reasonableness. BMJ 2000;321:1300—1 [PubMed: 11090498.
38].
29
Gostin LO. Medical countermeasures for pandemic influenza: ethics and the law. JAMA
2006;295(5):54—6.
30
Strosberg MA. Allocating scarce resources in a pandemic: ethical and public policy
dimensions. Virtual Mentor, 2006;8:241—4, http://dx.doi.org/10.1001/virtualmentor
[2006.8.4.pfor3-0604].
31
Doltu, M. (2020). Chestiuni referitoare la restrângerea dreptului la libera circulație în
uniunea europeană în timpul pandemiei de covid-19. In Promovarea valorilor socialeconomice în contextul integrării europene (pp. 105-112).
32
Schmidt, A., Kramer, A. C., Brose, A., Schmiedek, F., & Neubauer, A. B. (2020). Distance
learning, parent-child interactions, and affective well-being of parents and children during
the COVID-19 pandemic: A daily diary study.
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Pandemia de COVID-19 a modificat dramatic multe aspecte ale vieții
oamenilor, inclusiv caracteristici cheie ale vieții de familie, pandemia fiind
un factor de stres semnificativ pentru familii, care a schimbat rapid și radical
multe caracteristici stabile ale mediilor familiale.33
Pentru a putea înțelege consecințele pandemiei asupra bunăstării familiei
trebuie luată în considerare influența acestor factori de stres la nivelul familiei
în ansamblu. A existat o schimbare dramatică a rutinei în viața de familie
în contextul pandemiei de COVID-19, cu o magnitudine probabil nevăzută
încă din cel de-al doilea război mondial. Distanțarea socială sau fizică a dus la
faptul că, practic, toți copii din lume stau acasă, nu mai merg la școală, alături
de părinți care fie au fost concediați, fie lucrează de acasă.
Liu, Bao, Huang, Shi & Lu34 au realizat un studiu cu participanți copii
care au fost nevoiți să stea separat față de părinții lor din cauza infecției cu
coronavirus și au constatat că au o vulnerabilitate mai mare la depresie, stres,
anxietate și manifestă un comportament de evitare.
În acest context de separare a membrilor familiilor, Convenția europeană
a drepturilor omului protejează dreptul la respectarea vieții de familie. Acesta
include dreptul părinților de a avea custodia și contactul cu copiii lor, precum
și dreptul copiilor de a fi împreună cu părinții lor; de asemenea Curtea Euro
peană a Drepturilor Omului contribuie la protejarea familiilor împotriva
separării ilegale, inclusiv la protejarea drepturilor părinților de a-și recupera
copiii răpiți.
Concluzii
Există motive suficiente de îngrijorare cu privire la impactul pandemiei de
COVID-19 asupra bunăstării populației generale, însă pandemia reprezintă o
criză globală nu numai în domeniul sănătății publice și a stabilității econo
mice, ci și a bunăstării familiei. Este important de reținut că familiile sunt
afectate în mod direct de consecințele asupra sănătății, relațiilor sociale și
economice ale pandemiei.35
Așadar, cel mai bun răspuns psihologic la pandemie ar fi consolidarea
rezistenței psihologice și răspândirea conștientizării, stării pozitive, speranței,
empatiei și înțelegerea celor care se luptă din cauza efectelor pandemiei de
COVID-19, precum și a celor care suferă din cauza bolii.
Rudolph, C. W., & Zacher, H. (2021). Family Demands and Satisfaction with Family Life
During the COVID-19 Pandemic.
34
Liu, J. J., Bao, Y., Huang, X., Shi, J., & Lu, L. (2020). Mental health considerations for children
quarantined because of COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 347-349.
35
Prime, H., Wade, M., & Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during
the COVID-19 pandemic. American Psychologist.
33
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Pandemia de COVID-19 a dus la o schimbare completă a contextului.
Există, dintr-o dată, multe activități care nu mai pot fi desfășurate sau nu mai
pot fi desfășurate în același mod. Este ușor ca o persoană să devină cople
șită. Condițiile de mediu se schimbă atât de rapid și atât de dramatic, încât
vechile modele de comportament nu mai funcționează. Acest lucru trebuie
conștientizat nu doar de familii, dar și de practicienii care se luptă să-și
adapteze intervențiile.36
În concluzie, pentru a proteja dreptul colectiv la sănătate în actuala situație
pandemică, trebuie echilibrate drepturile individuale cu responsabilitățile
colective.
Pentru ca toată lumea să se bucure de aceste drepturi, toți actorii conectați
din punct de vedere social la această problemă și capabili să acționeze trebuie să
practice responsabilități care nu sunt întotdeauna bine definite. Pentru a proteja
dreptul colectiv la sănătate, este necesară recunoașterea faptului că fiecare
persoană are dreptul la libertatea de mișcare, dar și responsabilitatea de a nu
călători în anumite circumstanțe; un drept la educație, dar și responsabilitatea
de a accepta faptul că poate fi suspendată temporar sau furnizată online.
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Abstract:
The perception of young people in the protection system on the transition to adulthood
is marked by a strong concern for achieving educational and professional goals, as well as
finding a house and starting a family. These four main categories of goals have been reported
by young people in the protection system included in a recent study (Boldiș, 2020). The study
shows that education and profession seem to represent alternatives, as well as interconnected
elements in some cases, while it also suggests that there is a causal link between profession/
job, housing and starting a family. Young people in the protection system believe that the
possibility of buying or renting a house and starting a family is conditioned by having a stable
job. Otherwise, several life goals are pursued alternatively or in parallel, while others are
conditioned of achieving prior goals; for example, starting a family is partially tied to access
to long-term housing.
A brief analysis of the data shows a gap between legal provisions, opportunities created
by the Romanian legislator for young people leaving the care system and existing initiatives
at the county level. Although legal provisions to facilitate access to housing for youth living in
care exist, they rarely benefit from them.
These data highlight the need for coordination and connection between providers of
services for youth leaving the protection system. More precisely, a coordinated systemic
answer is needed to increase the effectiveness of the services offered in the aftercare period.
Keywords: social housing, Law no. 166/2002, deinstitutionalisation, abandonment,
social exclusion
Résumé :
La perception des jeunes du système de prise en charge sur la transition vers la vie
adulte est marquée par une forte concentration sur la réalisation des objectifs éducatifs et
professionnels, ainsi que sur la recherche d’un logement et la fondation d’une famille. Ces
quatre grandes catégories d’objectifs ont été rapportées par les jeunes du système de protection
inclus dans une étude récente (Boldiș, 2020). L›étude montre également que l›éducation et
la profession semblent être des alternatives, mais aussi des éléments interconnectés dans
certains cas, tandis qu›il semble y avoir un lien de causalité entre la profession/le métier, le
** Școala Națională de Studii Politice și Administrative București, e-mail: visinel.balan.drd@
politice.ro
** Lect. univ. dr., Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca; experiență de peste 10 ani în
serviciile de protecție specială, e-mail: ioana.boldis@uad.ro
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logement et le fait de fonder une famille. Les jeunes du système de protection considèrent
que la possibilité d›acheter ou de louer une maison et de fonder une famille est conditionnée
par un emploi stable. Ainsi, certains objectifs de vie sont poursuivis alternativement ou en
parallèle, tandis que d›autres sont conditionnés par la réalisation d›objectifs antérieurs ; par
exemple, fonder une famille est en partie conditionné par l›accès à un logement stable.
Une brève analyse des données montre un écart entre les dispositions légales, les
possibilités que le législateur roumain a créées pour soutenir les jeunes quittant le système de
protection et les initiatives existantes au niveau des comtés. Bien qu’il existe des dispositions
légales facilitant l’accès au logement pour les jeunes en situation de vulnérabilité, dans
de nombreux cas, les jeunes quittant le système de protection ne bénéficient pas de ces
opportunités.
Ces données soulignent le besoin de coordination et de connexion entre les fournisseurs
de services pour les jeunes quittant le système de protection. Plus précisément, il faut une
réponse systémique coordonnée pour améliorer l’efficacité des services de suivi de ces jeunes.
Mots-clés : logement social, loi n° 116/2002, désinstitutionnalisation, abandon, exclusion
sociale

Cadru general
Protecția împotriva excluziunii sociale reprezintă un concept utilizat
pentru a înțelege inechitatea socială, precum și strategiile dezvoltate pentru
reducerea sărăciei la nivel mondial. Acest construct are o abordare dinamică:
pe de o parte accentuează procesele relaționale de excluziune socială, pe
de altă parte atrage atenția asupra proceselor structurale (condițiile socioeconomice prezente), precum și asupra activismului individual1.
Excluziunea socială comportă o discuție complexă despre educație,
sănătate, bunăstare, acces la piața muncii sau la o locuință etc. Spre exemplu,
accesul la o locuință reprezintă un factor dinamic, care poate acționa ca
un vector de reducere a excluziunii sociale în domenii cum ar fi sănătatea,
educația sau intrarea pe piața muncii2.
Excluziunea socială a tinerilor, asociată cu multiple obstacole, rupturi ale
legăturilor sociale, șomaj și probleme de identitate, joacă un rol favorizant în
apariția unui spectru larg de dificultăți, de la sarcină timpurie, la delincvență
juvenilă3, problemele legate de excluziune fiind diverse, interconectate și
cumulative4.
K. Arthurson și K. Jacobs. 2003. Social exclusion and housing, AHURI Final Report No. 51,
Australian Housing and Urban Research Institute Limited, Melbourne.
2
Arthurson & Jacobs, op. cit.
3
United Nations (2003). World Youth Report. The global situation of young people. Corporate
author: United Nations. Dept of Economic and Social Affairs. Imprint: New York, UN, 2004,
pp. 194–197.
4
C. Webster et. al. 2004. Poor transitions: social exclusion and young adults. Policy Press.
1
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Excluziunea socială este un termen flexibil, dinamic, dar și cu un grad
ridicat de ambiguitate5. Acest aspect permite un spectru larg de strategii și
politici desemnate să o reducă și asigură spațiu pentru protecția oricăror
forme sau cazuri de marginalizare sau excluziune.
Una dintre cele mai recente abordări în înțelegerea excluziunii sociale
a tinerilor pune accent pe „procesele și problemele multiple de excludere
socială care inter-relaționează și funcționează împreună de-a lungul timpului”,
expunând anumite nișe de populație unor dezavantaje concentrate6.
Neagu și Petrescu7 arată că, în România, categoriile de tineri cele mai
predispuse riscului de excluziune socială și sărăcie sunt:
– Tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani care, conform datelor Băncii
Mondiale, în 2012 aveau o rată a sărăciei de 31,4% (Banca Mondială, 2015);
– Tinerii din mediul rural, care prezintă un acces deficitar la educație și
pe piața muncii,
– Tinerii din sistemul de protecție a copilului care sunt lipsiți de sprijin
parental.
Excluziunea socială marchează un risc accentuat mai ales atunci când
tinerii experimentează tranziții majore de viață, de aceea situațiile de acest
gen trebuie asistate și pregătite eficient. Spre exemplu, tranziția la viața
independentă poate avea un rol facilitator, tinerii având șansa să își pună în
valoare potențialul, cunoștințele și abilitățile dobândite, dar trebuie planificată
și asistată cu atenție și responsabilitate astfel încât să nu devină un context
propice pentru excluziune și marginalizare8.
În contextul globalizării, tranziția tinerilor la viața independentă a devenit
un proces prelungit, deseori asociat cu nevoia unei educații mai extinse
pentru a putea intra pe piața muncii9. Cu toate acestea, paleta de factori care
se asociază cu înregistrarea acestui decalaj la intrarea în rolurile de adult
este mult mai largă, incluzând politicile sociale, educaționale, flexibilitatea și
deschiderea pieței muncii, accesibilitatea unei locuințe etc.
Webster et. al. 2004., op. cit.
D. Byrne.1999. Social exclusion, Milton Keynes: Open University Press. J. Hill et al. 2002.
Understanding social exclusion, Oxford: Oxford University Press. În Webster et. al. 2004,
op. cit, p. 3
7
Neagu, G. & C. Petrescu. 2017. Methodology for working with young people in rural areas
and within the child protection system . http://iccv.ro/sites/default/files/Methodology. pdf.
În I. Boldiș. 2020. Tranziția tinerilor din sistemul de protecție la viața independentă. Presa
Universitară Clujeană, p. 20.
8
I. Boldiș. 2020. Tranziția tinerilor din sistemul de protecție la viața independentă. Presa
Universitară Clujeană, p. 302
9
Webster et. al. 2004, op. cit.
5

6
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Coles10 descrie tranzițiile majore ale tinerilor pe trei paliere principale:
tranziția de la educație la piața muncii, obținerea unui grad de independență
față de familia de proveniență și mutarea de la domiciliul parental la o nouă
locuință.
Costurile sociale și financiare asociate cu o tranziție ineficientă au
determinat un răspuns guvernamental și neguvernamental susținut atât la
nivel național, cât și internațional. Cu cât intrarea în rolurile specifice vârstei
adulte este mai ușoară și mai adaptată nevoilor tinerilor, cu atât efectele
economice și sociale vor fi mai favorabile pe termen lung, atât pentru individ,
cât și pentru stat11.
Buchmann și Kriesi12, într-un studiu care a cuprins tinerii din mai multe
state, au observat că, deși există diferențe de vârstă de la stat la stat privind
începerea vieții independente, se evidențiază un tipar comun de destan
dardizare a tranziției spre viața adultă. Această destandardizare se referă la
faptul că „secvențele specifice de evenimente tranziționale sunt experimentate
de un număr mai redus de tineri, apar la vârste mai dispersate și prezintă o
variație mai amplă a duratei”13.
Așa cum arată Arnett14, decalajul intrării în rolurile vieții adulte este
generat pe de o parte de extinderea timpului petrecut în educație – corelată
cu cerințele mediului ocupațional din ce în ce mai complex și mai dinamic,
de politicile insuficient dezvoltate pentru susținerea tinerilor cu privire la
o locuință (costuri ridicate pentru închiriere/cumpărare), precum și de
incertitudinea asociată pieței muncii care este într-o schimbare atât de rapidă
(acces redus la posturile din anumite nișe profesionale, instabilitatea anumitor
locuri de muncă, salarizare insuficientă în primii ani de muncă pentru a
susține costul unei chirii și/sau întreținerea unei familii etc.).
B. Coles. 2000. Joined up youth research, policy and practice: An agenda for change?, Leicester:
Youth Work Press. În Webster et. al. 2004, op. cit., p. 2.
11
I. Boldiș. 2020. op.cit.
12
M.C. Buchmann și I. Kriesi. 2011. Transition to Adulthood in Europe. Annual Review of
Sociology 37:1
13
H. Bruckner și K. U. Mayer. 2005. De-standardization of the life course: what it might mean?
And if it means anything, whether it actually took place? (Vezi Macmillan 2005a, pp. 27–53). În
M.C. Buchmann și I. Kriesi. 2011. op.cit., p. 487.
14
J.J. Arnett. 1997. Young People’s Conceptions of the Transition to Adulthood. Youth & Society
29(1):3–23.
J.J. Arnett. 2000. Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the
twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. J.J. Arnett. 2007. Emerging Adulthood: What
Is It, and What Is It Good For?
Child Development Perspectives 1(2):68–73.
10
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Pe de altă parte, tinerii sunt mai puțin pregătiți pentru tranziția spre
viața adultă. Generațiilor anterioare le este uneori dificil să ofere o pregătire
pertinentă având în vedere că piața muncii și contextul social s-au schimbat
atât de mult și de rapid în ultimii ani, sub presiunea globalizării și dezvoltării
tehnologice. Serviciile de pregătire pentru tineri, destinate facilitării tranziției
pentru viața independentă, sunt încă la început, prea puțin accesibile și cu
un impact încă modest. Amânarea/decalajul intrării în rolurile vârstei adulte
poate avea însă legătură și cu alți factori demografici sau sociali, cum ar fi
creșterea speranței de viață, mobilitatea, posibilitatea tinerilor de a merge să
lucreze/studieze într-o altă țară etc.
Deși pare un aspect nefavorabil (e.g. costurile pentru societate fiind
uneori mai ridicate din cauză că tinerii intră mai târziu pe piața muncii,
natalitatea scăzută), acesta are și multe avantaje. Tinerii au posibilitatea să-și
exploreze și să își dezvolte mai mult propria identitate, să atingă un grad mai
ridicat de maturitate și experiență de viață înainte de a începe un mariaj sau
de a-și asuma creșterea unui copil15.
Totuși, mai multe studii16 arată că tranziția spre viața independentă este
marcată de un grad crescător de incertitudine la nivel european, motiv pentru
care tinerii sunt deseori considerați un grup vulnerabil. Caracteristicile
societale pot însă media impactul factorilor de nivel micro. În acest context,
instituțiile statului pot influența comportamentele tranziționale prin stabilirea
unui set de oportunități față de care tinerii manifestă reacții de răspuns. Spre
exemplu, sprijinul statului în perioada de tranziție privind accesul la o locuință
constituie o strategie eficientă de adresare nevoii tinerilor de autonomie și
experimentare. Pe de altă parte, politicile ineficiente privind accesibilitatea
locuințelor pentru tineri sunt asociate cu o amânare a părăsirii casei părintești
și cu o temporizare a anumitor evenimente tranziționale17.
Astfel, chiar dacă venitul individual reprezintă deseori un factor cheie
în asigurarea accesului la o locuință, care poate facilita părăsirea timpurie
a casei părintești și intrarea în rolurile specifice vieții de adult, Mulder și
J.J. Arnett. 2007. Emerging Adulthood: What Is It, and What Is It Good For?Child Development
Perspectives 1(2):68–73. J.J. Arnett. 2015. Emerging adulthood: The winding road from the late
teens through the twenties (2nd ed.). Oxford University Press.
16
M. Mills, H. P. Blossfeld. 2005. Globalization, Uncertainty and the Early Life Course: A
Theoretical framework. În H. P. Blossfeld, E. Klijzing, M. Mills, K. Kurz (Eds.), Globalization,
Uncertainty and Youth in Society (pp. 1 ‐ 24). Routledge Advances in Sociology. London/
New York. C. H. Mulder, W. Clark, M. Wagner. 2002. A comparative analysis of leaving home
in the United States, the Netherlands and West Germany. Demogr. Res. 17: 565‐92. T. Sobotka,
L. Toulemon. 2008. Overview chapter 4: changing family and partnership behaviour: common
trends and persistent diversity across Europe. Demogr. Res. Spec. Collect. 7, 19(6): 85‐138. În
Boldiș, op.cit., p.18.
17
Boldiș, op.cit., p.18.
15
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colaboratorii18 arată că în statele care au politici înalt funcționale pentru tineri
și în care accesul la o locuință este puternic facilitat de către stat, resursele
individuale joacă un rol mai puțin important. Aceiași autori arată că, în statele
care au politici mai puțin eficiente cu privire la posibilitatea de închiriere
sau achiziționare a unei locuințe de către tineri, apare tendința de a amâna
tranziția spre viața adultă și începerea vieții independente19.
Accesul scăzut la o locuință afectează intrarea în rolurile specifice vârstei
adulte, pe multiple paliere. Rindfuss și Brauner-Otto20 arată că politicile
privind accesul tinerilor la o locuință corelează cu asumarea rolului parental,
mai exact cu momentul primei nașteri. Imposibilitatea obținerii sau menținerii
unei locuințe stabile corelează atât cu amânarea conceperii unui copil, cât și
cu amânarea mariajului sau locuirii alături de un partener de viață.
Studiul menționat anterior a cuprins mai multe state și a analizat datele
provenite din mai multe cercetări, conturând existența unui tipar tranzițional
comun, și anume, faptul că posibilitatea obținerii unei locuințe de către tineri a
reprezentat un factor tranzițional favorabil, producând un impact pozitiv asupra
tranzițiilor din cursul vieții (în general) și asupra parentalității, în particular21.
Accesul la o locuință nu implică neapărat cumpărarea/deținerea acesteia,
ci se referă și la costuri de închiriere și întreținere accesibile tinerilor. Astfel,
în statele care oferă un grad ridicat de accesibilitate tinerilor pe acest palier, se
înregistrează o tranziție mai timpurie și mai eficientă la viața adultă. De exemplu,
în țările scandinave, tineri tind să se mute în locuințe cu costuri reduse, uneori
alături de mai mulți convârstnici, imediat după părăsirea casei părintești22.
C. H. Mulder, W. Clark, M. Wagner. 2002., op.cit. În M.C. Buchmann & I. Kriesi. 2011,
op. cit., p. 494.
19
Mulder et al. 2002, op. cit., Buchmann & I. Kriesi. 2011, op. cit.
20
R. R. Rindfuss, S. R. Brauner–Otto. 2008. Institutions and the transition to adulthood:
implications for fertility tempo in low–fertility settings. Vienna Yearbook of Population
Research. 6:57–87.
21
A. M. Aassve, F. C. Billari, S. Mazzuco, and F. Ongaro. 2002. Leaving Home: A Comparative
Analysis of ECHP Data. Journal of European Social Policy 12(4): 259-75. F. K. Goldscheider
și C. Goldscheider. 1989. Family Structure and Conflict: Nest-Leaving Expectations of Young
Adults and Their Parents. Journal of Marriage and the Family 51(1): 87-97. Hajnal, J. 1982.
Two Kinds of Preindustrial Household Formation System. Population and Development
Review 8(3): 449-94. M. Iacovou. 2002. Regional Differences in the Transition to Adulthood.
The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 580: 40-69. În R. R.
Rindfuss, S. R. Brauner–Otto. 2008, op. cit., p. 74.
22
A. M. Aassve, M. A. Davis, M. Iacovou, S. Mazzuco. 2007. Does Leaving Home MakeYou
Poor? Evidence From 13 European Countries. European Journal of Population 23: 315-38.
M. C. Chiuri și T. Jappelli. 2003. Financial Market Imperfections and Home Ownership: A
Comparative Study. European Economic Review 47: 857-75. R. J. Haurin, D. R. Haurin, P. H.
Hendershott, S. C. Bourassa. 1997. Home or Alone: The Costs of Independent Living for Youth.
Social Science Research 26(2):135-52. M. Iacovou. 2002. Regional Differences in the Transition
18
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În țări cum ar fi Italia sau Spania, unde accesibilitatea la închirierea unei
locuințe este semnificativ mai scăzută, începerea vieții independente este
puternic decalată, tinerii părăsind casa părintească la 30, uneori la 40 de ani.
Chiar și la aceste vârste, ei deseori beneficiază de sprijin financiar din partea
familiei cu privire la locuire. Acest decalaj afectează în egală măsură intrarea
într-un mariaj sau conceperea primului copil23.
Cercetarea realizată de ECOTEC (2009) privind tranziția tinerilor la viața
independentă în raport cu diverse aspecte legate de accesul la o locuință, arată
că această tranziție e un proces complex și nu un eveniment. Mulți dintre
participanții la această tranziție incluși în studiu au tranzitat între diverse
locuințe – locuințe sociale, casa parentală, locuințe închiriate, hosteluri sau
locuințele prietenilor. Acest proces permite tinerilor să se dezvolte, să învețe,
să își schimbe convingerile sau atitudinile și să facă greșeli24.
Aceeași cercetare mai arată că tinerii se simțeau slab pregătiți pentru
viața independentă și erau insuficient informați cu privire la serviciile și
oportunitățile de locuire disponibile pentru ei. Dificultățile raportate de ei în
acest context, includeau pe lângă accesul la o locuință și nevoia de pregătire
pentru a menține și întreține o locuință, pentru a gestiona eficient bugetul
existent în raport cu cheltuielile asociate unei locuințe, pentru a dezvolta
relații funcționale cu vecinii și comunitatea25.
Deținerea unei locuințe sau posibilitatea de închiriere a acesteia
reprezintă cele mai securizante forme de locuire; tineri care dețin o locuință
într-un asemenea regim pot să se concentreze pe viața lor cotidiană, știind
că nu li se va cere să părăsească această locuință de la o zi la alta. O locuință
închiriată sau deținută de către tânăr facilitează sentimentul de „acasă”, de
control asupra spațiului fizic și social, corelând cu bunăstarea și o identitate
de sine pozitivă26.
to Adulthood. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 580:
40-69. În R. R. Rindfuss, S. R. Brauner–Otto. 2008, op. cit., p. 76.
23
S. Mandič. 2008. Home-Leaving and Its Structural Determinants in Western and Eastern.
Europe: An Exploratory Study. Housing Studies 23(4): 615-36. C. H. Mulder. 2006b. Population
and Housing: A Two-Sided Relationship. Demographic Research 15(13): 401-12. C. Schröder.
2008. Economic Insecurity and Cohabitation Strategies in Italy. Paper presented at the European
Population Conference, 9-12 July, Barcelona, Spain. S. Mark. 2000. Convergence in European
Mortgage Systems Before and After EMU. Journal of Housing and the Built Environment 15:
29-52. În R. R. Rindfuss, S. R. Brauner–Otto. 2008, op. cit., p. 76.
24
ECOTEC. 2009. Young People’s Housing Transitions. Report by ECOTEC Research and
Consulting Limited. York: Joseph Rowntree Foundation, p. 17.
25
Ibidem, pp. 32-35.
26 D. Clapham. 2011. The Embodied Use of the Material Home: An Affordance Approach.
Housing, Theory and Society, 28(4): 360 – 376. În J. Hoolachan, K. McKee, T. Moore,
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Tinerii din sistemul de protecție
În raport cu tinerii din populația generală, tinerii din sistemul de protecție
se confruntă cu un set suplimentar de dificultăți. Lipsa sprijinului parental la
momentul părăsirii sistemului de protecție și un istoric de viață care deseori
îi expune la provocări suplimentare odată cu intrarea în rolurile vieții de
adult, constituie bariere semnificative în încercarea de a se adapta cerințelor,
responsabilităților și constrângerilor pe care această tranziție majoră de viață
le implică.
Dificultățile principale pe care le întâmpină acești tineri sunt legate de lipsa
suportului pentru educație, locuință, sănătate și găsirea unui loc de muncă.
Lipsa unei locuințe stabile reprezintă un domeniu major de vulnerabilitate,
unul din trei tineri experimentând mutări repetate, iar o parte dintre ei – cel
puțin o noapte fără locuință după plecarea din sistem27.
În ceea ce privește percepția tinerilor din sistemul de protecție asupra
tranziției la viața adultă, se remarcă o preocupare asiduă pentru realizarea
scopurilor educaționale și profesionale, precum și pentru găsirea unei locuințe
și întemeierea unei familii, aceste patru categorii majore de scopuri fiind
raportate de către tinerii din sistemul de protecție incluși într-un studiu recent
(Boldiș, 2020). Studiul mai arată că educația și profesia par să fie alternative,
dar și elemente interconectate în anumite cazuri, în timp ce între profesie/
ocupație, locuință și întemeierea unei familii pare să fie o legătură cauzală.
Tinerii din sistemul de protecție consideră că posibilitatea de achiziționare
sau închiriere a unei locuințe și întemeierea unei familii sunt condiționate
de existența unul loc de muncă stabil. Astfel, anumite scopuri de viață sunt
urmărite alternativ sau în paralel, în timp ce altele sunt condiționate de
atingerea unor scopuri premergătoare, spre exemplu întemeierea unei familii
este parțial condiționată de accesul la o locuință stabilă28.
Lipsa unei locuințe stabile după părăsirea sistemului de protecție consti
tuie o barieră și în ceea ce privește continuarea educației. Choca și colaborato
rii29 sugerează că ponderea tinerilor care rămân fără locuință după părăsirea
A. M. Soaita. 2016. ‘Generation rent’ and the ability to ‘settle down’: economic and geographical
variation in young people’s housing transitions. Journal of Youth Studies, 1-16, p. 12.
27
M. E. Courtney, A. Dworsky, G. R. Cusick, J. Havlicek, A. Perez, T. Keller, T. 2007. Midwest
Evaluation of the Adult Functioning of Former Foster Youth from Wisconsin: Outcomes at
age 21. Chicago: Chapin Hall at the University of Chicago, 2007. www.chapinhall.org/sites/
default/files/ChapinHallDocument_2.pdf. P. Pecora, R. Kessler, J. Williams, K. O’Brien, A.
Downs, D. English, J. White, E. Hiripi, E. Roller, C. White, T. Wiggins, K. Holmes. 2005.
Improving family foster care: Findings from the northwest foster care alumni study. Seattle, WA:
Casey Family Programs. În Boldiș, op. cit., p. 34.
28
Boldiș, op. cit. pp. 93-94.
29
M. J. Choca, J. Minoff, L. Angene, M. Byrnes, L. Kenneally, D. Norris, D. Pearn, M. Rivers.
2004. Can’t do it alone: Housing collaborations to improve foster youth outcomes. Child. Welfare,
83 (5), 469–492. În Boldiș, op. cit., p. 102
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sistemului de protecție se ridică la o treime dintre aceștia, iar Johnson30
arată că îngrijorările privind somnul, igiena sau masa în fiecare zi reprezintă
o experiență stresantă, prioritatea tinerilor fiind asigurarea acestor nevoi
stringente de viață. În astfel de situații, acești tineri nu mai beneficiază de
resursele mentale și emoționale necesare angajării într-o formă de educație și
în realizarea unor sarcini aferente cum ar fi temele de casă, testele sau luarea
examenelor.
Turpel-Lafond31 arată că tinerii care părăsesc sistemul de protecție
experimentează un dublu dezavantaj cu privire la locuire. Pe de o parte se
confruntă cu un acces scăzut la locuințe din cauza costurilor foarte ridicate
(indiferent dacă vorbim de închiriere sau cumpărare), iar pe de altă parte se
confruntă deseori cu lipsa unor abilități de menținere și gestionare a unei
locuințe.
Lipsa unor relații stabile sau de încredere cu alte persoane de vârstă
apropiată scad posibilitatea tinerilor de a locui alături de alte persoane cu
care să împartă cheltuielile de întreținere. De asemenea, experimentarea
mai multor plasamente sau relațiile conflictuale cu familia de plasament nu
favorizează dezvoltarea abilității de a întreține sau de a păstra un domiciliu
pentru mai mult timp. Chiar dacă la părăsirea sistemului de protecție tinerii
sunt asistați în a-și găsi o locuință, e important ca ei să fie educați de timpuriu
în vederea dezvoltării abilităților necesare pentru întreținerea și menținerea
acestei locuințe.32
Cu privire la nevoile de pregătire și domeniile în care uneori au simțit
că sunt insuficient pregătiți la părăsirea sistemului de protecție, tinerii au
menționat managementul banilor, găsirea și întreținerea unei locuințe
(închiriate) și abilitățile culturale. Aproximativ o treime dintre participanți au
menționat că nu se simțeau pregătiți să-și gestioneze singuri banii și să își facă
un buget lunar pentru a trăi într-o locuință închiriată33.
Fratu et al. arată că vulnerabilitatea acestui grupul de tineri crește odată cu
ieșirea din instituție, dată fiind lipsa de soluții viabile pentru tinerii din sistemul
de protecție. „Grupul are o rată mare de eșec în ceea ce privește inserția socială și
K. Johnson .2015. Exploring foster parents’ perceptions of their role in encouraging foster
youth to pursue a post-secondary education. California State University, Stanislaus. În Boldiș,
op. cit., p. 102.
31
M. E. Turpel–Lafond. 2014. On Their Own: Examining the Needs of B.C. Youth as They Leave
Government Care. Representative for Children and Youth. https://www.rcybc.ca/sites/default/
files/documents/pdf/reports_publications/rcy_on_their_own.pdf.
32
M. E. Turpel–Lafond. 2014., op. cit.; Boldiș, op. cit.
33
Ibidem.
30
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generează probleme sociale crescânde, furnizând clienți sistemului de îngrijire a
adulților, penitenciarelor, rețelelor de trafic și prostituție.”34
Pentru a veni în sprijinul tinerilor și a se adresa punctelor cheie în
tranziția acestora la viața adultă, independentă, statul român a dezvoltat o
serie de politici, strategii și instrumente legislative. Dintre strategiile naționale
pentru tineret ce urmăresc incluziunea socială, ocuparea forței de muncă sau
combaterea sărăciei, se numără:
– Planul Național pentru Ocuparea Forței de Muncă (2002) – unul dintre
obiectivele specifice a fost încadrarea în muncă a absolvenților din centrele de
plasament cu vârsta peste 18 ani.
– Planul național anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale (HG nr.
829/2002).
– Memorandumul comun de incluziune socială 2005 (documentul comun
în domeniul incluziunii sociale – Joint Inclusion Memorandum) elaborat de
către Guvernul României împreună cu Comisia Europeană.
– Planul național de dezvoltare 2007-2013.
– Planul regional de acțiune pentru ocuparea forței de muncă și incluziune
socială 2011-2013.
– Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei
(2014-2020).
Statul român a dezvoltat direcții suplimentare de sprijin pentru tinerii
care părăsesc sistemul de protecție:
– Alocația de stat pentru copii (Legea nr. 61/1993, Legea nr. 261/1998).
– Venitul minim garantat (Legea nr. 416/2001).
– Burse sociale pentru studenți (Legea nr. 84/1995, Hotărârea de Guvern
nr. 690/1997, cu modificările ulterioare).
– Cantinele de ajutor social (Legea nr. 208/1997), care sunt unități publice
de asistență socială, cu personalitate juridică care funcționează în subordinea
consiliilor locale.
– Prevenirea și combaterea marginalizării sociale; Legea nr. 116/2002
art. 2 prevede „garantarea accesului efectiv, în mod deosebit al tinerilor, la
drepturi elementare și fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de muncă, la
o locuință, la asistență socială, la educație, precum și instituirea unor măsuri
de prevenire și combatere a marginalizării sociale”. Marginalizarea socială,
este definită „prin poziția socială periferică, de izolare a indivizilor sau
grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educaționale și
Fratu et al., (Dărăbuș, Ș., coord.) (2006). Manual de proceduri privind inserția socioprofesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului. Hope and homes for
children Romania, Salvați copiii România,
București: Europrint, p. 14.
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comunicaționale ale colectivității; ea se manifestă prin absența unui minimum
de condiții sociale de viață.”
– Accesibilitatea pe piața forței de muncă (de ex., Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă)
sau facilitarea obținerii unei locuințe (Legea nr. 152/1998, aprobată prin H.G.
nr. 962/2001, modificată și completată prin H.G. nr. 1396/2002).
În ciuda acestor eforturi realizate de statul român, impactul social al
acestora rămâne încă modest. Analizând contextul legal existent la nivel
național, se observă că este însă unul general și se tinde spre o strategie de
intervenție divizată (fiecare instituție separat) și nu un model de intervenție
unitar, în care instituțiile statului să facă echipă cu acești tineri pentru a găsi
strategii sustenabile în timp pentru cei care părăsesc sistemul de protecție.
Deși există prevederi legale încurajatoare, cum ar fi cele privind obținerea
unei locuințe sau a unui loc de muncă, dacă evaluăm validitatea lor, observăm
că statul nu reușește decât într-o manieră restrânsă să ofere locuințe sau locuri
de muncă tinerilor care părăsesc anual sistemul de protecție35.
Astfel, deși tinerii care au ieșit din îngrijire se regăsesc printre grupurile
vulnerabile ce au dreptul la servicii de sprijin pentru integrarea lor în
societate, în fapt, acest grup vulnerabil nu beneficiază de suficiente servicii
suport pentru a-și depăși condiția socială, pentru a se integra/ reintegra în
comunitate.
Raportul de cercetare Studiu privind situația tinerilor care părăsesc siste
mul de protecție specială din România36, publicat de Asociația Sociometrics –
Grupul de Analiză Socială și Economică, la cerința SOS Satele Copiilor
România (pag. 62), arată că: „În practică, mulți tineri nu solicită sprijinul
instituțiilor publice din cauza birocrației sau a timpului prea lung de așteptare
și a incertitudinii privind soluționarea favorabilă.”
În lucrarea Copiii lui Irod – Raport moral asupra copiilor lăsați în grija
statului, V. Alexandrescu37 abordează fenomenul tinerilor pentru care a încetat
măsura protecției speciale și au revenit la porțile instituției D.G.A.S.P.C. ca
urmare a eșecului (pag. 102): „Din răspunsurile primite de la 16 D.G.A.S.P.C.uri, reiese că în ultimii cinci ani aproximativ 434 tineri au solicitat din nou
sprijin din partea acestor D.G.A.S.P.C.-uri pentru a face față nevoilor din viața
Boldiș, op. cit., p. 31.
A. Toth, D. Mita. 2020. Studiu privind situația tinerilor care părăsesc sistemul de protecție
specială din România. Asociația Sociometrics – Grupul de Analiză Socială și Economică.
ISBN 978-973-0-32024-4 (Sub patronajul SOS Satele Copiilor), p. 62.
37
V. Alexandrescu. 2019. Copiii lui Irod: Raport moral asupra copiilor lăsați în grija statului,
București, Editura HUMANITAS, p. 102.
35
36
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lor. O parte dintre ei au fost redirecționați spre serviciile sociale ale primăriilor
din localitatea lor de domiciliu.”
Deși există cercetări care arată că birocrația sau decalajul prea mare de
răspuns la cerințele tinerilor îi descurajează pe aceștia în a solicita sprijin
instituțiilor publice în perioada post-îngrijire (e.g. cum e cazul studiului SOS
Satele Copiilor menționat anterior), studiul realizat de Alexandrescu (2019)
arată că un număr semnificativ de tineri au trecut peste aceste bariere și au
apelat la aceste servicii de sprijin.
Datele reale ar putea depăși cu mult cifrele furnizate de studii. Într-un
număr semnificativ de cazuri, nu se cunosc date concrete despre numărul real
al tinerilor care solicită ajutor după ce ies din îngrijire. Din 47 de județe doar
16 au răspuns cu privire la tinerii ce s-au întors la sediul instituției de protecție
socială pentru a solicita ajutor38.
Prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru cei 434 de tineri,
pentru care a încetat definitiv măsura protecției speciale, putea fi realizată
prin informarea tinerilor cu privire la oportunitățile existente în domeniul
protecției sociale. D.G.A.S.P.C.-urile pot solicita Consiliilor Județene, în
scopul facilitării accesului la o locuință al tinerilor care au ieșit/vor ieși din
îngrijire, în vârstă de până la 35 de ani, aflați în imposibilitatea cumpărării
unei locuințe din forțe proprii, sume sau cote defalcate din veniturile ce au
provenit de bugetului de stat, stabilite anual prin legea bugetului de stat, în
baza Legii 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.
Plecând de la aceste argumente, se conturează nevoia unei analize asidue
asupra calității serviciilor post-îngrijire existente, precum și susținerea
dezvoltării acestora într-o variantă cât mai adecvată pentru tineri. Pe de o
parte, ar fi necesară optimizarea serviciilor existente, pentru a fi:
■ ușor accesibile,
■ personalizate în acord cu interesele și nevoile tinerilor,
■ furnizate de către persoane care au calitățile necesare și au beneficiat
de un program riguros de training și formare profesională pentru a lucra cu
tineri,
■ realizate în baza unor colaborări interinstituționale la nivel județean,
între instituțiile de stat, private și din sectorul neguvernamental.
Pe de altă parte, este necesară o pregătire susținută a tinerilor pentru viața
independentă, care să includă familiarizarea cu acest tip de servicii, stabilirea
unor contacte cu persoanele care activează în aceste servicii și construirea
unei relații de încredere în perioada premergătoare părăsirii sistemului de
protecție, astfel încât tinerii să se simtă motivați să revină pentru a solicita
38
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Alexandrescu. 2019, op. cit.
DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021

sprijin în gestionarea vieții independente, în cazul în care vor întâmpina
dificultăți majore în găsirea unui loc de muncă sau a unei locuințe stabile.
Aspecte practice privind implementarea legii nr. 116/2002
Din anul 2002 este în vigoare Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și
combaterea marginalizării sociale. Legea are în vedere aplicarea articolului
30 – „Dreptul la protecție împotriva sărăciei și excluderii sociale” și articolul
31 – „Orice persoană are dreptul la locuință”, din Carta socială europeană
revizuită39.
„Articolul 30 – Dreptul la protecția împotriva sărăciei și a
excluderii sociale
În scopul asigurării exercitării efective a dreptului la protecție
împotriva sărăciei și a excluderii sociale, părțile se angajează:
a) să ia măsuri în cadrul unei abordări globale și coordonate
pentru promovarea accesului efectiv în special la angajare, locuință,
formare, învățământ, cultură, asistență socială și medicală al
persoanelor care se găsesc sau riscă să se găsească într-o situație de
excludere socială sau de sărăcie și al familiei acestora;
b) dacă este necesar, să reexamineze aceste măsuri în vederea
adaptării lor.
Articolul 31 – Dreptul la locuință
În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la locuință,
părțile se angajează să ia măsuri destinate:
1. să favorizeze accesul la locuință la un nivel adecvat;
2. să prevină și să atenueze lipsa locuințelor în vederea
eliminării progresive a acestei situații;
3. să facă accesibil costul locuinței pentru persoanele care nu
dispun de resurse suficiente.”40
Din 2002 și până în 2021, pe o perioadă de 19 ani, peste 70.00041 de
tineri ce se aflau cu măsura protecției speciale au părăsit definitiv centrele de
plasament și rezidențiale. Cei peste 70.000 de tineri, prin Consiliul Județean
(de la nivelul fiecărui județ), trebuiau să beneficieze integral de valoarea
Strasbourg, 3 mai 1996.
Carta socială europeană revizuită, în Legea nr.74 din 3 mai 1999 pentru ratificarea Cartei
sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, publicată în Monitorul
Oficial nr. 193/4 mai 1999.
41
Am luat în calcul cifrele transmise de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor
cu Dizabilități, Copii și Adopție, pentru perioada 2010 – 2020. Media anuală a tinerilor ce au
ieșit definitiv din îngrijire fiind de aproximativ 3900.
39
40
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estimată a avansului ce trebuia să fie plătit pentru dobândirea unei locuințe
sau chiria pe o perioadă de până la 3 ani, pentru o locuință închiriată.
Pentru a înțelege contextul aplicării Legii nr. 116/2002 privind prevenirea
și combaterea marginalizării sociale de către instituțiile abilitate am făcut o
analiză juridică42 și instituțională. În acest sens, am adresat, prin e-mail, 41 de
solicitări către toate Consiliile Județene și cel al Municipiului București, prin
care am solicitat informații despre facilitarea accesului la o locuință pentru
tinerii care au părăsit sistemul de protecție în perioada 2010 – 2020.
Stimată Doamnă Președintă,
Stimate Domnule Președinte,
Caracterul social al statului român, prevăzut în Constituție, impune insti
tuirea unor măsuri pentru evitarea degradării nivelului de trai și păstrarea
demnității tuturor cetățenilor. În acest sens, în vederea implementării
Legii 116/2002, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne
comunicați dacă:
În scopul facilitării accesului la o locuință al tinerilor care au ieșit din
îngrijire (tineri post instituționalizați), în vârstă de până la 35 de ani, aflați
în imposibilitatea cumpărării unei locuințe din forțe proprii, la nivelul
Consiliului Județean s-au constituit sume din:
– sume sau cote defalcate din veniturile ce au provenit de bugetului
de stat, stabilite anual prin legea bugetului de stat - cât au fost acestea și
câți tineri, care au părăsit centrele de plasament/rezidențiale la nivelul
județului dumneavoastră, au beneficiat de acestea în ultimii 10 ani, 2010 –
2020?
Din sumele prevăzute în Legea 116/2002, art. 13, câți tineri care au
părăsit centrele de plasament/rezidențiale la nivelul județului dumneavoastră
au beneficiat integral de valoarea estimată a avansului ce trebuia să fie plătit
pentru dobândirea unei locuințe sau chiria pe o perioadă de până la 3 ani
pentru o locuință închiriată?
Care a fost valoarea avansului stabilit la începutul fiecărui an de către
Consiliul Județean pentru achiziționarea sau construcția unei locuințe
destinate tinerilor care au ieșit din îngrijire, adică tineri pentru care a încetat
măsura protecției speciale în ultimii 10 ani, 2010 – 2020?
Din cele 309 hotărâri judecătorești, pronunțate de instanțele naționale în ultimii 10 ani, cu
privire la aplicarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale,
niciuna n-a fost despre asigurarea unei locuințe pentru tinerii ce au beneficiat de măsura
protecției speciale.
42
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Pentru câți tineri, pentru care a încetat măsura protecției speciale, din
centrele de plasament/rezidențiale de la nivelul județului dumneavoastră,
s-a asigurat plata dobânzilor la un credit de locuință sau plata avansului la
creditul de locuință în ultimii 10 ani, 2010 – 2020?
Vă rugăm să răspundeți defalcat, pentru fiecare an în parte.
După două săptămâni de la solicitare au fost colectate primele date cu
privire la rolul jucat de Consiliul Județean, prin Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului, pentru prevenirea și combaterea marginalizării
sociale:
„Conform prevederilor Secțiunii 2 din Legea nr. 116/2002 privind
prevenirea și combaterea marginalizării sociale coroborate cu prevederile
Secțiunii 2 din Anexa la H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor43
SECŢIUNEA a 2-a – Accesul la o locuință – Norma metodologică de aplicare a prevederilor
Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale din 17.10.2002.
Art. 14. – Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, aflate în imposibilitatea de a dobândi o
locuință numai prin forțe proprii, pot beneficia de facilități pentru construirea, cumpărarea
sau închirierea unei locuințe, prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 116/2002, după cum
urmează:
a) acoperirea integrală a valorii estimate a avansului ce urmează să fie plătit pentru construirea
unei locuințe noi sau, după caz, cumpărarea unei locuințe de pe piața liberă;
b) acoperirea integrală a chiriei pe o perioadă de până la 3 ani pentru o locuință închiriată.
Art. 15. – (1) Facilitățile prevăzute la art. 14 se acordă de consiliile județene, respectiv de
Consiliul General al Municipiului București, ținând seama și de prioritățile stabilite la art. 15
din Legea nr. 116/2002.
(2) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, stabilesc și aprobă
criteriile și metodologia de constituire și acordare a sumelor prevăzute la art. 13 și 14 din Legea
nr. 116/2002.
Art. 16. – (1) Pentru a beneficia de una dintre facilitățile prevăzute la art. 14 persoanele se
adresează primarului localității de domiciliu sau, după caz, al sectorului municipiului București,
cu cerere însoțită de documente justificative.
(2) Primarii au obligația de a dispune efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situației ce
rezultă din documentele justificative prezentate.
(3) Pe baza rezultatelor anchetelor sociale primarii întocmesc o situație privind persoanele
îndreptățite să beneficieze de facilitățile prevăzute la art. 14, pe care o vor transmite consiliului
județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București.
(4) Primarii asigură semestrial reverificarea și actualizarea situațiilor prevăzute la alin. (3).
Art. 17. – Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București întocmesc o situație
centralizatoare pe județ, respectiv pe municipiul București, în vederea stabilirii resurselor
financiare necesare acordării facilităților prevăzute la art. 14.
Art. 18. – În scopul finanțării măsurilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 116/2002 consiliile
județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, aprobă o cotă-parte stabilită
anual din bugetul propriu, inclusiv din sume și cote defalcate din unele venituri ale bugetului
43
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metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 prevenirea și
combaterea marginalizării sociale, facilitățile pentru construirea, cumpăra
rea sau închirierea unei locuințe pot fi acordate de către consiliile județene
în baza situațiilor privind persoanele îndreptățite să beneficieze de aceste
facilități, întocmite de către primari. La nivelul Consiliului Județean
Vrancea nu au fost primite astfel de solicitări.”
Consiliul Județean Vrancea, nr. 43i/25.11.2021
„Vă transmitem datele solicitate cu privire la numărul de tineri reinte
grați în perioada 2010 – 2020, date puse la dispoziție de către instituția cu
atribuții în acest sens, în speță Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj.”
Consiliul Județean Gorj, nr. 1/60/25.11.2021
„Nu s-au constituit bugete în scopul achiziționării de locuințe pentru
tinerii care au părăsit sistemul de protecție specială.”
„Nu au fost acordate sume reprezentând valoarea estimată a avansului
pentru dobândirea unei locuințe sau chiria pe o perioadă de până la trei
ani pentru o locuință socială.”
„Nu s-a asigurat plata dobânzilor la un credit de locuință sau plata
avansului la creditul de locuință în perioada anilor 2010 – 2020.”
Consiliul Județean Cluj, D.G.A.S.P.C. Cluj, nr. 47619/22.11.2021
„La nivelul Consiliul Județean Suceava nu s-au constituit sume din
surse prevăzute la art. 13 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și
combaterea marginalizării sociale, cu privire la facilitarea accesului la o
locuință al persoanelor în vârstă de până la 35 de ani, aflate în imposibilitatea
cumpărării unei locuințe cu forțe proprii.”
Consiliul Județean Suceava, nr. 30038/23.11.2021
„Prin bugetul Județului Iași – la nivelul Consiliului Județean Iași nu
au fost gestionate fonduri potrivit Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și
combaterea marginalizării sociale.”
Consiliul Județean Iași, nr. 60ip/4041b/22.11.2021
de stat.” (H. G. Nr. 1149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării
sociale/ Publicată în Monitorul Oficial nr. 795 din 1 noiembrie 2002).
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„Pentru perioada 2010 – 2020, la nivelul Consiliului Județean Giurgiu
nu au fost constituite sume sau cote defalcate din venituri în scopul
facilitării accesului la o locuință al persoanelor în vârstă de până la 35 de
ani, aflate în imposibilitatea cumpărării unei locuințe.”
Consiliul Județean Giurgiu, nr. 20622/22.11.2021
„Pentru perioada 2010 – 2020, la nivelul Consiliului Județean Giurgiu
nu au fost constituite sume sau cote defalcate din venituri în scopul
facilitării accesului la o locuință al persoanelor în vârstă de până la 35 de
ani, aflate în imposibilitatea cumpărării unei locuințe.”
Consiliul Județean Giurgiu, nr. 20622/22.11.2021
„Autoritatea publică județeană nu a avut constituite în buget astfel
de fonduri și nici nu a fost acordat asemenea facilități, nefiind sesizată de
niciunul dintre primarii autorităților administrativ – teritoriale din județ,
așa cum este prevăzut în art. 16 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002.”
Consiliul Județean Mureș, nr. 31703/22.11.2021
„Vă informăm că aceasta a fost transmisă spre analiză și răspuns
Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.”
Primăria Municipiului București, nr. 2008275/6927 – 1308L/2/
22.11.2021
„La nivelul Județului Tulcea – Consiliul Județean Tulcea – nu au fost
constituite sume cu destinația prevăzută de art. 13 din Legea nr. 116/2002
privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și
completările ulterioare.”
Consiliul Județean Tulcea, nr. 41/23.11.2021
La o analiză succintă a datelor obținute se poate observa un decalaj
între prevederile legale, oportunitățile pe care legiuitorul român le-a creat în
sprijinul tinerilor care părăsesc sistemul de protecție și inițiativele existente la
nivel județean. Deși există prevederile legale care facilitează accesul tinerilor
aflați în situații de vulnerabilitate la o locuință, în multe situații, tinerii care
părăsesc sistemul de protecție nu beneficiază de aceste oportunități.
Aceste date subliniază nevoia de coordonare și conectare între furnizorii
de servicii destinate tinerilor care părăsesc sistemul de protecție. Mai precis,
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pentru a eficientiza serviciile post-îngrijire acordate acestor tineri, este
necesar un răspuns sistemic coordonat.
O strategie unitară de coordonare şi colaborare în generarea unui răspuns
intersectorial durabil, reclamă formularea unor cerințe specifice pentru fiecare
grup de interes implicat şi implementarea lor într‐o manieră obligatorie44.
Pentru a facilita accesul tinerilor care ar putea beneficia de serviciile de
protecție specială la o locuință, este necesară stabilirea unor strategii clare de
lucru între instituțiile statului, trasarea unor responsabilități de implementare
şi monitorizarea îndeplinirii acestora.
Totodată, soluțiile destinate unei integrări socio-profesionale eficiente
trebuie construite într-o abordare multidisciplinară (e.g. legală, economică,
psiho-socială etc.), în parteneriat cu tinerii care au beneficiat de serviciile de
protecție specială. Pentru a creşte aderența lor față de acestea, tinerii trebuie
să simtă că sunt parte din procesul de elaborare a soluțiilor şi nu parte din
problema care a solicitat generarea lor45.

Concluzii și recomandări

În baza argumentelor prezentate în cadrul acestei lucrări, coroborate de
datele furnizate de studii recente46 în domeniu, se conturează câteva
concluzii şi recomandări cu privire la tranziția tinerilor la viața independentă,
în general, şi celor care părăsesc sistemul de protecție, în particular, în scopul
prevenirii şi combaterii marginalizării sociale:
■ Crearea unui comitet interministerial sub autoritatea prim-ministrului,
care să monitorizeze și să coordoneze implementarea Legii 116/2002 privind
prevenirea și combaterea marginalizării sociale.
■ Creșterea accesului la locuințe prin crearea unui număr mai mare de
locuințe pentru tineri, locuințe sociale, prin acordarea de credite avantajoase
sau taxe de închiriere accesibile, în special pentru grupurile de tineri expuse
unui nivel ridicat de vulnerabilitate (e.g. cum sunt cei care părăsesc sistemul
de protecție și nu se bucură de sprijin parental).
■ Accesibilitatea la locuri de muncă care să furnizeze un venit lunar în
măsură să acopere costurile unei chirii și cheltuielile cotidiene de bază.
• Pregătirea pentru viața independentă începută de timpuriu și o impli
care susținută a tinerilor în toate deciziile care îi privesc, pentru a-și dezvolta
abilitățile de viață independentă din anii premergători intrării în rolurile
specifice vieții adulte (independente).
Boldiș, op.cit., pp. 299-300.
Ibidem.
46
Ibidem; V. Bălan. Tranziția ieșirii din îngrijire a tinerilor ce sunt și au fost în grija statului în
ultimii 10 ani. Teză de doctorat. (Nepublicată).
44
45
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■ Servicii de sprijin în găsirea unei locuințe, a unui loc de muncă, în
gestionarea relațiilor din diverse sfere de funcționare individuală (e.g. la locul
de muncă, cu vecinii, cu comunitatea).
■ Îmbunătățirea serviciilor medicale și educaționale pentru tineri în
perioada de tranziție, astfel ca ei să aibă acces la servicii care să faciliteze
optimizarea stării de sănătate mentală și atingerea unui nivel de bunăstare,
respectiv spre servicii de consiliere vocațională orientate spre creșterea autoeficacității și autonomiei;
■ Oferirea sau finanțarea unor servicii medicale și de consiliere psiholo
gică/psihoterapie gratuite în perioada post-îngrijire, cu scopul de a facilita
dezvoltarea unor deprinderi relaționale și sociale (de a învăța deprinderi de
autoreglare, de a recâștiga încrederea în sine și în cei din jur, dar și pentru
a prelucra experiențele traumatice din trecut), precum și pentru a le facilita
tranziția spre comunitate.
■ Implicarea mai puternică a sectorului privat și non-guvernamental,
prin servicii de mentorat, internship, dar și prin acordarea unor beneficii
extra-salariale pentru tinerii din categorii dezavantajate (e.g. plata unei chirii,
tichete de masă, sprijin în a lucra cu jumătate normă și a urma o formă de
educație în paralel).
■ Realizarea unei hărți a serviciilor sociale disponibile, publice sau private,
pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială;
■ Asigurarea unor acțiuni de informare a tinerilor despre drepturile lor,
respectiv despre serviciile, instituțiile și profesioniștii care ar putea să le ofere
ajutor în situații de excluziune socială;
■ Asigurarea, la nevoie, a suportului social în viața de zi cu zi, pentru
formarea deprinderilor de muncă și viață independentă (gestionarea banilor,
gestionarea relațiilor din echipa de muncă, a prieteniilor).
■ Facilitarea accesului la o locuință în proximitatea familiei de plasament
sau a unității rezidențiale unde tinerii au locuit în perioada premergătoare
ieșirii din sistemul de protecție, pentru a putea ține în continuare legătura cu
persoanele de referință și pentru a putea beneficia de sprijinul și îndrumarea
acestora la începutul vieții independente.
■ Monitorizarea și suportul post-instituționalizare să fie acordate tinerilor
pe o perioadă de trei ani de la părăsirea sistemului de protecție, în scopul unei
integrări socio-profesionale cât mai eficiente.
■ Susținerea unor organizații ale tinerilor din sistemul de protecție,
realizarea unor focus‐grupuri periodice cu tinerii, participarea lor la diverse
întâlniri sau evenimente unde pot face vizibile atitudinile sau convingerile lor
cu privire la problemele care îi privesc.
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■ Realizarea unor cercetări riguroase cu privire la funcționarea serviciilor
de protecție specială precum și a serviciilor post-îngrijire, care să furnizeze
date cu privire la dificultățile sau zonele de bună funcționare ale acestor
servicii, precum și un cadru informat pentru configurarea și implementarea
prevederilor legale care vin în sprijinul acestor tineri.
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PERCEPȚII ASUPRA MINORITĂȚII ROME
ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ.
DE LA ROBIE LA EMANCIPARE
DANIELA ALBU*
Abstract:
Although 165 years have passed since the Roma community was liberated by law,
prejudices and hostility towards it have not been fully eradicated, perhaps precisely because
throughout history stereotypes and negative perceptions of the Roma have remained deeply
rooted in the collective consciousness, being transmitted from one generation to another in
Romanian society. The racial concept of “gypsy delinquency and crime” that has emerged and
circulated since the time of slavery continues to be perpetuated as the main justification for
anti-Roma racism, although the Roma ethnic group has lived with the majority population
for centuries, its members considering themselves both Roma and Romanians who fought in
the two wars for the defence of the country.
Discourses on tolerance and acceptance risk to fall into the trap of positive discrimination
because the collective mind is in fact the one that must understand and respect the values
of the cohabiting minorities. Much remains to be done for the integration of Roma at the
legislative level, as well as at the level of perceptions, mentalities and thinking patterns of
a society, which cannot evolve without tolerance and acceptance of ethnic and cultural
diversity.
Keywords: slavery, manumission, Roma ethnicity, minorities’ rights, diversity, traditions,
discrimination, stereotypes, policies, strategies, international recommendations
Résumé :
Bien que 165 ans se soient écoulés depuis que la communauté rom a été libérée par
la loi, les préjugés et l’hostilité à son égard n’ont pas été complètement éradiqués, peut-être
précisément parce qu’à travers l’histoire, les stéréotypes et les perceptions négatives des
Roms sont restés profondément enracinés dans la conscience collective, étant transmis d’une
génération à l’autre dans la société roumaine. Le concept racial de « délinquance et crime
tziganes » qui a émergé et a circulé depuis l’époque de l’esclavage continue d’être perpétué
comme la principale justification du racisme anti-rom, bien que le groupe ethnique rom ait
vécu avec la population majoritaire pendant des siècles, ses membres se considérant à la fois
Roms et Roumains qui ont combattu dans les deux guerres pour la défense du pays.
Les discours sur la tolérance et l’acceptation risquent de tomber dans le piège de la
discrimination positive car l’esprit collectif est en fait celui qui doit comprendre et respecter
les valeurs des minorités qui cohabitent. Beaucoup reste à faire pour l’intégration des Roms
* E-mail: Daniela.albu@irdo.ro
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tant au niveau législatif qu’au niveau des perceptions, des mentalités et des modes de pensée
d’une société qui ne peut évoluer sans tolérance et acceptation de la diversité ethnique et
culturelle.
Mots-clés : esclavage, asservissement, émancipation, appartenance ethnique rom,
droits des minorités, diversité, traditions, discrimination, stéréotypes, politiques, stratégies,
recommandations internationales

Procesul de integrare a minorității rome în comunitatea românească
a fost adesea îngreunat de marginalizarea acesteia de către majoritate,
marginalizare care își are rădăcinile în istoria zbuciumată a romilor și, mai
cu seamă, în cei cinci sute de ani de robie. Romii au trăit de secole în această
situație degradantă care le-a imprimat un nemeritat stigmat de inferioritate.
Prejudecățile care încă mai persistă cu privire la etnia romă s-au format în
epoca medievală. De-a lungul timpului au învățat să supraviețuiască prin
adaptare, inteligență și răbdare, fiind o mână de lucru ieftină, disprețuiți de
populația majoritară, dar adăugând valoare comunității prin arta, talentul și
meșteșugurile lor, prin frumusețea și diversitatea culturii și tradițiilor pe care
le-au păstrat transmițându-le din generație în generație. În mod paradoxal,
după o îndelungată conviețuire cu această minoritate, în mentalul colectiv al
societății românești nu există nici în momentul de față înțelegere și acceptare
totală față de această etnie din perspectiva egalității în drepturi, a importanței
valorii și diversității comunității rome, a istoriei acesteia și a contribuției pe
care a adus-o în societatea românească în pofida robiei de secole, a persecuției
și a marginalizării sistematice.
Referitor la termenii folosiți în Europa cu privire la denumirea acestei
etnii, Consiliul Europei specifică diversitatea existentă în rândul comunității
de romi subliniind că1 „termenul „rom” este utilizat ca termen generic pentru a
face referire la o serie de grupuri diferite de origine romă, ca de exemplu romi,
sinti, kale, țigani, romanichels și boyash/rudari. Termenul desemnează și grupuri
cum ar fi ascali, egipteni, grupuri din est (inclusiv dom, lom, rom și abdal), dar
și populații nomade, inclusiv grupul etnic travellers, ieniși sau cei desemnați sub
denumirea administrativă gens du voyage, precum și persoane care se identifică
drept țigani, fără a nega caracteristicile specifice ale respectivelor grupuri.”2
Prezența romilor în Câmpia Română este semnalată de istorici încă de pe
timpul invaziilor popoarelor migratoare cumane și pecenege (secolele XI și
Recomandarea Consiliului Europei din 12 martie 2021 privind egalitatea, incluziunea și
participarea romilor (2021/C 93/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32021H0319(01)&from=RO
2
În prezentul articol se utilizează termenul de „rom” cu mențiunea că în partea de incursiune
istorică se păstrează termenul „țigan” folosit în documentele secolelor XIV –XIX.
1
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XII) cu care se presupune că ar fi sosit3. Nicolae Iorga era de părere că romii
au fost numiți „țigani” de către greci și că ei ar fi ajuns în Europa de Est odată
cu tătarii. În Evul Mediu se credea că romii provin din Egipt, dar studiile
moderne lingvistice au demonstrat că aceștia sunt de origine indiană.4
Conform istoricului Nicolae Iorga, voievodul Bogdan și fiul său, Lațcu,
continuă izgonirea tătarilor, dar opresc țiganii ca robi5. Acești robi sunt mai apoi
dăruiți de către cârmuire mânăstirilor și boierilor.6 Alte ipoteze susțin că romii
ar fi fost aduși de țarii sârbi și bulgari din Imperiul Bizantin unde prima atestare
datează din 1068 (sub denumirea de Athinganos/Atsinganos7). Majoritatea
istoricilor acceptă ca interval de migrație a romilor în Europa, perioada secolelor
IX-XIV. Aceștia s-au răspândit din Imperiul Bizantin spre Grecia și Balcani, apoi
prin sudul Dunării în Țara Românească. În secolul al XV-lea prezența romilor
este semnalată în Transilvania și Moldova, în Europa Centrală și de Vest. Aceștia
s-au răspândit și în Turcia, zone al Africii de Nord și ale Americii.
Prima atestare documentară a existenței romilor pe teritoriul Țării Româ
nești este un act de danie din 1385 al Domnitorului Dan I către mânăstirea
Tismana, prin care îi dăruiește acesteia proprietățile care aparținuseră mâ
năstirii Vodița. Printre aceste „proprietăți” se numără și 40 de sălașe de țigani,
(denumiți ațigani în document)8. Mircea cel Bătrân reconfirmă ulterior (în
1387) aceste danii către Tismana, iar în 1388 dăruiește mânăstirii Cozia 300
de sălașe de țigani9. În 1428, mânăstirea Bistrița din Moldova primește ca
danie de la Alexandru cel Bun, 31 de sălașe de țigani10, iar în Transilvania
Mircea cel Bătrân confirmă în jurul anilor 1400 proprietățile boierului Costea
din țara Făgărașului (Viștea de sus, Viștea de jos și jumătate din Arpașul de
jos) printre care și 17 țigani de cort.11
Al. Gonța, Satul în Moldova medievală. Instituțiile, Editura științifică și enciclopedică, 1986,
p. 315.
4
Limba romani fiind studiată în secolul al XVIII-lea (1753) de către Wáli Istvan, student la
teologie în Olanda care a descoperit similitudinile acesteia cu limba hindi, a se vedea și Petcuț
Petre, Istoria și tradițiile rromilor, Ed. CNCR-RK București , 2018.
5
Nicolae Iorga, Istoria Românilor, București, Editura Enciclopedică 1993, p. 102.
6
Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. II, de la Mircea cel Bătrân și Alexandru cel
Bun până la Mihai Viteazul, Editura All, 2019.
7
Viorel Achim „Țiganii în istoria României”, Editura Enciclopedică, București, 1998.
8
Ibidem.
9
Petre Petcuț, Delia Grigore, Mariana Sandu, „Istoria și tradițiile rromilor”. Manual auxiliar,
București Ro Media, 2003.
10
Documenta Romaniae Historica A, Moldova, vol., I, Editura Academiei, București, 1975
11
Documentul original în scriere slavonă emis de Mircea cel Bătrân nu s-a păstrat, dar există o
copie după acesta în limba latină datând din 1511 (Ioan Pușcariu, Fragmente istorice – despre
boierii din Țara Făgărașului, Sibiu, Tipariul tipografiei archidiecesane, 1904-1907).
3
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În Țara Românească erau trei feluri de robi: 1) robii domniei: meșteșugari,
lingurari, rudari, fierari, clopotari, căldărari, pieptănari, spoitori, ursari,
zlătari, aurari (căutători de aur care își plăteau dările cu aurul extras din râul
Olt), geambași; 2) robii Mitropoliei, mânăstirilor, bisericilor; 3) robii de vatră
ai boierilor, la rândul lor meșteșugari, lăutari, vizitii, servitori etc. Articolul
95 din regulamentul organic votat de Adunarea obștească din 1831, făcea
referire la aceste categorii de robi și la dările pe care fiecare le avea de plătit
către vătaf12. O categorie aparte o constituiau nomazii, aceștia se aflau în
proprietatea statului, dar nu erau supravegheați și nu aveau obligativitatea de
a munci. Ei puteau fi vânduți în grupuri și de multe ori tranzacția putea avea
loc în lipsa acestora.
Dăruirea unor sate întregi mânăstirilor sau boierilor drept favoruri sau
răsplată de către domnie reprezenta o cutumă răspândită în perioada medie
vală, iar robii făceau parte din aceste averi, fiind considerați proprietatea
stăpânului. Spre exemplu, în anul 1525, Radu de la Afumați ia avuțiile, satele
și țiganii lui Cârstian supitul, care „și-au pierdut a sa bogătate cu viclenia, ca
un răpitor” și le dăruiește lui Manea Persanul, mare vornic, boier din casa
domnească.13
Prejudecățile care încă mai persistă cu privire la etnia romă s-au format
în epoca medievală și au pornit de la situația degradantă a robiei care le-a
imprimat romilor un nemeritat stigmat de inferioritate.
Pe toată perioada robiei romii au fost complet lipsiți de drepturi și nu
au beneficiat de un statut juridic. S-a încercat de-a lungul timpului să se facă
o distincție între termenii „robie” și „sclavie” considerându-se că robia ar fi
fost ceva mai „blândă”, dar este indiscutabil că romii au fost tratați de către
stăpânii lor, ca oricare altă proprietate. De altfel, termenul „rob” este folosit
în documentele medievale românești, în timp ce termenul de „sclav” apare în
occident și în America. Este vorba de aceeași instituție a sclaviei și a negării
drepturilor omului unei ființe umane. Robii romi au reprezentat secole de-a
rândul o mână de lucru ieftină pentru stăpânii care aveau drept de stăpânire
asupra lor și chiar dacă era pedepsită curmarea vieții unui rob, soarta lor
depindea de caracterul stăpânului respectiv, iar abuzurile și cruzimile erau
nenumărate. În familiile boierești, robii romi și tătari deveneau un fel de
membrii inferiori ai familiilor în cadrul cărora se integrau tot în funcție
de bunăvoința și personalitatea boierului stăpân. Condiția lor era oarecum
asemănătoare cu cea a iobagilor autohtoni, drepturile comunităților rome
Ședința din 28 Aprilie 1831 (la București); în sediul Adunării obștești extraordinare de
Revisiune, din 14 Martie 1831, (la București),Anale Parlamentare, anul vol. 1-iti, 1831.
13
Documente privind istoria României, Texte monografice Ionașcu Ion et al, Academia
Republicii Populare Române, București ; Domnii Țării Românești și satele lor https://www.
scritub.com/istorie/DOMNII-TARII-ROMANESTI-SI-SATE14587.php
12
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fiind însă mult mai limitate. S-ar putea spune că prejudecățile și stereotipurile
societății românești vizavi de etnia romă care persistă și în prezent își au
rădăcini adânci în istoria tribulațiilor la care a fost supusă această comunitate
pe teritoriul țării noastre.
Anevoios începută la mijlocul secolului al XIX-lea, dezrobirea a fost
cu precădere de natură juridică, nefiind conjugată cu un proces amplu al
unei emancipări economico-sociale, dar a reprezentat unul dintre cele mai
importante evenimente din istoria noastră modernă.
Dezrobirea a fost un proces îndelungat concretizat printr-o succesiune de
legi. Prin Regulamentele Organice, cel din 1831 în Țara Românească14 și din
1832 în Moldova15, deși încă se menținea robia, condiția robilor care se aflau
în proprietatea statului a fost îmbunătățită și s-au limitat o serie de abuzuri
asupra acestora. De asemenea, în Moldova, prin legea din 18 martie 1840,
domnitorul Alexandru Ghica îmbunătățește soarta țiganilor mânăstirești16.
În 1843, în Țara Românească, Gheorghe Bibescu consfințește votul
Adunării obștești și desființează robia țiganilor statului și asimilarea lor cu
contribuabilii clăcași17. În Moldova în anul 1844, Mihai Sturdza dă legea prin
care se eliberează robii domnești și ai mănăstirilor,18 iar în Țara Românească
în 1847 se dezrobesc robii Mitropoliei și mânăstirilor19.
Prin intermediul tinerilor boieri care studiau în capitalele occidentale
pătrund în principate idealurile Revoluției franceze. Revoluționarii pașoptiști
declarau în Proclamația de la Izlaz20 din 1848 și libertatea romilor din punct
de vedere juridic fără a prevedea însă măsuri concrete de emancipare a
Regulamentul organic – prima lege organică cvasi-constituțională în Principate (Țara
Românească și Moldova), promulgată în 1831-1832 de către autoritățile imperiale rusești,
valabil până în anul 1858. Documentul a inițiat o perioadă de reforme, care au pus baza
occidentalizării societății locale. Regulamentul a confirmat parțial guvernarea tradițională și
a oferit celor două principate primul lor sistem comun de guvernare. A se vedea și Svetlana
Bounegru, „Regulamentul Organic din Valahia 1832”, Smart Press, Roma, Iunie 2011.
15
Svetlana Bounegru, „Regulamentul Organic al Moldavie 1837”, Smart Press, Roma, Iulie
2011.
16
Istoria României în date, coord. Constantin C. Giurescu, Editura enciclopedică română,
București, 1972.
17
1843 Legiuire pentru desființarea dajnicilor de sub administrația Vorniciei Temnițelor
și trecerea lor sub administrația ocârmuirilor de județe – Istoria României în date, coord.
Constantin C. Giurescu, Editura enciclopedică română, București, 1972.
18
Ibidem.
19
Lege pentru desrobirea țiganilor Mitropoliei, episcopiilor, tuturor mănăstirilor, metohurilor,
bisericilor și tuturor așezămintelor publice fără despăgubire, Ibidem.
20
Adoptată în data de 9 iunie 1948, redactată de Ion Heliade Rădulescu. Ca urmare a presiunii
poporului domnitorul Gheorghe Bibescu a fost nevoit să accepte condițiile Proclamației și să
recunoască guvernul revoluționar provizoriu.
14
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acestora. Eli
berarea robilor fără despăgubirea proprietarului21, prevăzută
în Proclamație, marchează un pas uriaș în procesul dezrobirii. Odată cu Revo
luția de la 1848 și dezrobirea țiganilor prin despăgubire se consacră în Țara
Românească punerea în practică a ideii unei rupturi complete cu instituția
sclaviei.
O dovadă a faptului că romii ca locuitori ai țării „se considerau români și
frați de arme cu restul revoluționarilor”22 a constituit-o compania de voluntari
romi, înființată în cadrul armatei generalului Gheorghe Magheru. Așadar
romii au fost soldați și au luptat în perioada celor două războaie mondiale ca
parte integrantă a poporului român.
În 1851 Barbu Dimitrie Știrbei interzice în Țara Românească vânzarea de
robi țigani între particulari. Cel care dorea să facă o astfel de tranzacție trebuia
să se adreseze statului care îi cumpăra și le reda libertatea.23 În 1855 în Moldova,
Grigore Ghika decretează desființarea robiei despăgubindu-i pe proprietari.24 În
1856 Divanul Țării Românești adoptă Legea privitoare la eliberarea deplină a
robilor care aparțineau boierilor particulari, lege decretată de Barbu Dimitrie
Știrbei25. Textul legii fusese redactat de către Mihail Kogălniceanu și Petre
Mavrogheni. La articolul 7 al acestei legi se preciza că „O zi de solemnitate
publică se va hotărî, în care să se celebreze pe fiecare an în eternitate acest act
al desființării sclaviei din Principat”26. Actuala Lege 28/2011 de comemorare a
dezrobirii romilor reconsfințește vechea lege din 1856, iar data de 20 februarie
2021 a marcat 165 de ani de la dezrobirea romilor.
Așadar, la vremea alegerii lui Cuza, în cele două principate procesul
îndelungat al dezrobirii se încheiase sub aspect juridic. Romii se adaptau
la noul lor statut și coabitau cu populația majoritară de pe poziții inegale
continuând să fie marginalizați. Cei eliberați deveneau noi cetățeni, dar
integrarea lor nu a început spontan, odată cu dezrobirea, ci s-a petrecut
anevoios, astfel încât nici în prezent nu se poate spune că a avut loc pe deplin,
dat fiind că prejudecățile și stereotipurile cu privire la această minoritate încă
mai persistă în societatea românească.
Prin prisma naționalismului interbelic elita culturală a vremii considera
că eliberarea romilor reprezentase o necesitate umanitară, iar discursul cu
Punctul 14 al Proclamației de la Islaz.
Petre Petcuț „Romii: sclavie și libertate: construirea și emanciparea unei noi categorii etnice
și sociale la nord de Dunăre: 1370-1974, Editura Centrului Național de Cultură a Romilor,
2016.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Legiuirea pentru emancipația tuturor țiganilor din Principatul Românesc, Ibidem.
26
Ibidem. A se vedea și extrase din „Breviarul de istorie a rromilor din Romania” elaborat de
Vasile Ionescu, www.romanothan.ro.
21
22
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privire la această minoritate se axa pe intenția idilic civilizatoare27. Conform
Recensământului din 1930 romii constituiau o populație majoritar rurală
(84,5%).28 În perioada interbelică au apărut și o serie de studii etnografice și
sociologice asupra etniei rome a tradițiilor și culturii acesteia, mai mult din
perspectiva stabilirii romilor în comunitățile rurale. Naționalismul interbelic
îi avea ca țintă de atac cu precădere pe evrei, dar programele guvernelor
timpului erau departe de a viza ridicarea socială și îmbunătățirea condițiilor
de viață a romilor, ceea ce a contribuit la adâncirea lor în sărăcie și la izolarea
față de comunitate. S-a dovedit că înrobirea îndelungată a avut consecințe pe
termen lung asupra lor. Calinic și I. Popp Șerboianu afirmau că „deși eliberați,
sărăcia le-a impus romilor noi servituți făcând din ei, cu foarte mici excepții,
veritabili paria pe care toată lumea îi exploatează sau îi împinge să recurgă la
toate mijloacele pentru a duce o viață mai bună”.29
În data de 8 octombrie 1933, a avut loc la București primul Mare Congres
Internațional al Romilor din România interbelică, având ca obiectiv principal
consolidarea identității etnice a acestora. Aspectele esențiale abordate de către
delegații Congresului s-au axat pe necesitatea unor eforturi concertate de
„redeșteptare” a romilor prin promovarea valorilor etnoculturale și protejarea
drepturilor lor profesionale. Totodată au fost prezentate portretele unor
personalități marcante, inițiatori ai Mișcării de Emancipare Civică a Romilor:
Calinic, I. Popp Șerboianu și Gheorghe Lăzărescu-Lazurică, organizatorul
principal al Congresului, precum și președintele ales al Uniunii Generale a
Romilor din România.30
Între 1942-1944 a urmat din nou o perioadă cruntă pentru etnia romă
din țara noastră, odată cu deportările în Transnistria în timpul regimului
Antonescu. Prin prisma politicilor de purificare etnică a guvernului condus
de mareșalul Antonescu, au fost deportați aproximativ 25.000 de romi în
Transnistria. Mulți dintre aceștia au pierit de tifos și inaniție sau împușcați de
jandarmi. Mai mult de jumătate dintre deportați erau copii.31 Nu s-a luat în
Petre Matei, „Romii în perioada interbelică. Percepții naționaliste”, în Ștefania Toma, Laszlo
Foszto (ed.), „Spectrum. Cercetari sociale despre romi” Cluj-Napoca, ISPMN, Kriterion,
2011.
28
Viorel Achim „Țiganii în istoria României”, Editura Enciclopedică, București, 1998.
29 Șerboianu, Calinic I. Popp: Les Tsiganes. Histoire-Ethnographie-LinguistiqueGrammaire- Dictionnaire. Payot, Paris, 1930.
30
Duminică Ion, Primul Mare Congres al Romilor din România interbelică – prima manifes
tare civică evocativă a Mișcării Internaționale a Romilor, Patrimoniul cultural: cercetare,
valorificare, promovare. Ediția 13, 27-28 mai 2021, Chișinău. Chișinău: Institutul Patrimoniului
Cultural, 2021.
31
Comisia internațională pentru Studierea Holocaustului în România, ed. Tuvia Frilling, Radu
Ioanid, Mihail E. Ionescu, Polirom, Iași 2004 http://www. Inshr-ew.ro/ro/files/Raport%20
Final?Raport final.pdf.pdf.
27
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considerare faptul că soldații romi au luptat pe front în apărarea intereselor
naționale ale României în perioada celor două războaie mondiale, deportarea
în Transnistria fiind o decizie bazată pe discriminare rasială.
Ziua de 2 august marchează anual la nivel european acest episod tragic al
istoriei romilor uciși de regimul nazist și este denumită „Ziua europeană de
comemorare a victimelor Holocaustului împotriva romilor” cunoscut și sub
numele de „Holocaustul Uitat”.
Din anul 2000, persoanele care au fost persecutate pe motive etnice
beneficiază de cadrul legal care le-ar permite să primească o indemnizație
(chiar dacă simbolică, de 200 de lei pentru doi ani de deportare până în iulie
2015 și de până în 500 de lei, conform ultimelor modificări).
Cele mai recente evoluții legislative32 din România referitoare la recâști
garea unor drepturi și reparații de către persoanele persecutate începând cu
1945 sunt binevenite din punct de vedere juridic33, dar în ceea ce privește
implementarea și aplicabilitatea acestora, Centrul de Resurse pentru Comuni
tate34 precum și alte ONG-uri au semnalat practici abuzive ale autorităților
precum: tergiversarea aplicării legii, birocrația, interpretarea eronată de
către Casele Teritoriale de Pensii care cer dovezi și documente suplimentare
invocând anumite lacune din lege.
Conflictele și atrocitățile din timpul celor două războaie mondiale au
devastat societatea secolului XX reprezentând cea mai neagră perioadă din
istoria modernă a umanității. Politicienii vremii nu reușiseră să prevină și să
combată xenofobia, rasismul și naționalismul exacerbat care au condus în cele
din urmă la monstruoasele crime ale fascismului din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial.
La încheierea acestuia, națiunile s-au unit printr-un efort de cooperare
internațională în scopul evitării unor astfel de catastrofe pe viitor, al
recunoașterii, promovării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
Astfel a luat ființă Organizația Națiunilor Unite, prin documentul său fondator
Legea nr. 130 din 15 iulie 2020 pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri , publicată în Monitorul Oficial nr. 623 din 15 iulie 2020.
33
Legea nr. 154 din 4 iunie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive
etnice, publicată în Monitorul Oficial nr. 573 din 7 iunie 2021.
34
În 2017 Centrul de Resurse pentru Comunitate lansează o scrisoare deschisă și o petiție prin
care solicita Ministerului Muncii și Justiției Sociale să elimine de urgență practicile abuzive
care împiedică ultimii supraviețuitori romi ai deportărilor în Transnistria să beneficieze de
drepturile legale conform Legii 189/2000.
32
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Carta Națiunilor Unite35. Organizația Națiunilor Unite poate lua măsuri
într-o mare varietate de probleme datorită caracterului său internațional
unic și puterilor conferite prin Carta sa, care este considerată un tratat
internațional. Statele membre ONU sunt obligate să respecte Carta ONU care,
ca instrument de drept internațional, codifică principiile majore ale relațiilor
internaționale, de la egalitatea suverană a statelor până la interzicerea folosirii
forței în relațiile internaționale. În data de 10 decembrie 1948 a fost adoptată
Declarația Universală a Drepturilor Omului36, proclamată ca răspuns concer
tat al națiunilor care au conștientizat și recunoscut gravitatea crimelor și
ororile generate de Holocaust, faptul că se ajunsese la gradul cel mai înalt de
desconsiderare a demnității umane37. România a semnat Declarația Universală
a Drepturilor Omului la data de 14 decembrie 195538, odată cu admiterea sa în
rândul statelor membre ONU.
Perioada postbelică a fost marcată în România de instaurarea regimului
comunist. În acea perioadă, deși romii se bucurau de drepturi egale cu toți
ceilalți cetățeni români, au fost considerați ca fiind deja asimilați în totalitate,
fiind supuși unor politici forțate de omogenizare socială, fără a se ține seama
de nevoile lor specifice și de faptul că încă reprezentau o categorie vulnerabilă.
În România regimului comunist, romii au fost considerați români din
punct de vedere etnic, fiind tratați pe principii de egalitate, drept persoane
deja asimilate, cu toate că sub diferite aspecte nu erau integrați pe deplin
majorității. Este adevărat că romii au cunoscut o îmbunătățire a condițiilor de
trai și chiar a statutului social, dar această uniformizare rămânea una formală
și forțată, fără a se lua în considerare diferențele, deci fără a se atinge obiectivul
unei egalități substanțiale. În lipsa unor politici ample, specific destinată lor,
care să ia în considerare particularitățile și să răspundă nevoilor lor reale,
marea majoritate a romilor a păstrat un statut marginal, alimentat în mare
parte de aceleași stereotipuri și prejudecăți istorice, care nu s-au șters doar
Carta ONU semnată la 26 iunie 1945 la San Francisco și intrată în vigoare la 24 octombrie
1945 (zi proclamată drept Ziua Internațională a ONU).
36
Adoptată în cadrul Adunării Generale a ONU, Paris, 10 decembrie 1948, prin Rezoluția 217
A (General Assembly resolution 217 A).
37
În primele patru articole Declarația prevede că: „Toate ființele umane se nasc libere și
egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se
comporte unele față de altele în spiritul fraternității;” Fiecare om se poate prevala de toate
drepturile și libertățile proclamate în prezenta Declarație fără nici un fel de deosebire ca, de
pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de
origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări.(...); „Orice ființă umană
are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale.”; „ Nimeni nu va fi ținut în
sclavie, nici în servitute; sclavajul și comerțul cu sclavi sînt interzise sub toate formele lor”.
38
prin Rezoluția nr. 955 (X) a Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite.
35
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pentru că regimul aplica formal același tratament ca pentru oricare român.
Ceea ce înseamnă că la nivelul profund al mentalului colectiv din societatea
românească, prejudecățile și atitudinile negative față de romi au continuat să
se perpetueze. Datorită regimului totalitar și a câștigării unor drepturi de către
romi a existat o pace interetnică între români și romi în perioada comunistă,
dar nu trebuie uitat faptul că și atunci familii de romi au fost deportate în
Bărăgan, le-a fost confiscat aurul, sau o parte din bunuri. Deși autoritățile
comuniste au încercat și au reușit să păstreze pacea interetnică între români și
romi, odată cu căderea regimului au reapărut aceleași prejudecăți mascate sau
înăbușite și chiar manifestări și izbucniri de ură la adresa minorității rome.
În timpul regimurilor comuniste posibilitatea înființării unor organizații
active pentru romi era limitată. Abia în anii 70 a început să ia amploare
mișcarea internațională de emancipare a romilor. Sub influența occidentului,
comunitățile de romi din Europa de Est au contribuit la emanciparea la nivel
internațional, iar Iugoslavia a avut un rol major în acest sens. În Bulgaria a
fost înființată organizația Ekhipe (pentru unitatea romilor) în 1945, dar a
fost stopată ulterior de comuniști. În Ungaria a luat ființă în 1957 Asociația
Culturală a Romilor Unguri, iar în Slovacia în anul 1968 Uniunea GypsyRoma. Un an mai târziu, se înființa Uniunea romilor și în Republica Socialistă
Cehă.39 Dar, cea mai puternică a fost mișcarea romilor din Iugoslavia unde
existau mai multe organizații ale romilor pe lângă Asociația romilor înființată
în 1969. Aceste organizații s-au unit în 1987 înființând Uniunea Asociațiilor
Rome. În România și Polonia, asociațiile romilor funcționau formal în
comunism, limitându-se la activități culturale și participări la festivaluri de
muzică și dans40.
În 1971 are loc la Londra primul Congres internațional al romilor,
eveniment care a reprezentat un progres uriaș atât în constituirea noii mișcări
politice europene a romilor, cât și în reafirmarea identității și libertății acestora.
A fost pentru prim oară când s-a pus problema importanței și necesității
unității internaționale ca ideal comun al romilor în lupta împotriva izolării
și marginalizării. La Congres cântecul „Gelem, gelem”41 a fost adoptat ca imn
internațional al romilor, fiind ales și steagul comun42. Tot atunci s-a optat
Consiliul Europei – Project Education of Roma children in Europe Roma History –
Institutionalization and Emancipation https://www.coe.int/t/dg4/education/roma/Source/
FS/6.2_emancipation.pdf
40
Ibidem.
41
În română Am călătorit, am călătorit, compus de Jarko Jovanovic și cântat de Olivera Vuco
în filmul iugoslav „Am întâlnit și țigani fericiți”.
42
Jumătatea de jos a steagului romilor este verde – simbol al câmpurilor înverzite și jumătatea
de sus albastră – simbol al cerului senin, iar la mijloc este reprezentată o roată, denumita
chakra, simbolizând soarta și succesiunea vieților, dar și nomadismul.
39
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pentru termenul „rom” care să desemneze această etnie în ideea eliminării
prejudecăților și a recâștigării încrederii în sine a romilor prin reafirmarea cu
mândrie a identității comunității din care provin. În cadrul Congresului au
fost stabilite comisii care să analizeze crimele de război,43 dar și condițiile de
trai ale romilor, accesul la educație, folosirea limbii materne, învățarea despre
istoria și cultura lor.
După 1989, în perioada tranziției la democrație, romilor le-au fost
acordate mai multe drepturi. În 1990 au fost recunoscuți drept minoritate
națională cu dreptul la reprezentare politică în Parlamentul României. Cu
toate acestea ei au continuat să fie defavorizați de schimbările economice și
politice. Standardul de viață al romilor a rămas inferior celui al comunității
majoritare, cu un nivel de șomaj ridicat, cu o rată de analfabetism mai mare
din cauza abandonului școlar, cu lipsa unor locuințe adecvate, neavând adesea
acces la educație și la servicii de sănătate.
Totodată, această perioadă a fost marcată și de reapariția unor prejudecăți
și manifestări de ură anti-rome. De multe ori tradiția și cultura lor nu au fost
pe deplin înțelese ca valori sociale și culturale în spațiul românesc, contribuția
romilor în viața comunității fiind adesea neglijată.
Astfel s-a fixat în mentalitatea colectivă un șablon cultural și com
portamental cu privire la romi, adeseori recurgându-se la o etichetare eronată.
Spre exemplu, delicvența este considerată o trăsătură caracteristică a romilor,
în ciuda faptului că în realitate aceasta nu vizează apartenența la o anume
etnie, ci este o tendință frecventă în cazul familiilor dezorganizate sau care
trăiesc în condiții de sărăcie. De foarte multe ori se etichetează efectele unor
comportamente antisociale sau disfuncționale fără a se analiza cauzele care
conduc la acestea.
Deși nu trebuie să căutăm explicația mentalităților cu privire la comu
nitatea romă doar în contextul istoric, este cert că în România această
minoritate se confruntă și la ora actuală cu cel mai înalt grad de respingere
de către majoritatea cetățenilor, comparativ cu respingerea altor categorii
vulnerabile la discriminare.44 .
Conform celui mai recent studiu realizat de Institutul pentru Studierea
Holocaustului în România, Ellie Wiesel, doar 2 din 10 români ar accepta un
rom ca membru de familie și 54% dintre respondenți consideră că minoritatea
Consiliul Europei – Project Education of Roma children in Europe Roma History –
Institutionalization and Emancipation https://www.coe.int/t/dg4/education/roma/Source/
FS/6.2_emancipation.pdf
44
Studiu realizat în 2017 de către Institutul pentru Studierea Holocaustului în România – Ellie
Wiesel poate fi accesat în format electronic la http://www.inshr-ew.ro/ro/files/Kantar_TNS_
Raport_INSHR_2017.pdf
43
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romă reprezintă o problemă, ba chiar o amenințare pentru România.45 Faptul
că, așa cum arată studiul sus menționat, romii sunt mai puțin tolerați în
zonele urbane decât în cele rurale ridică un semnal de alarmă cu privire la
manifestările de intoleranță tocmai acolo unde am putea crede că gradul de
civilizație și cultură este mai ridicat.
Potrivit sondajului de opinie al Consiliului Național pentru Combaterea
Discriminării în cooperare cu Institutul pentru Politici Publice, București46
fenomenul discriminării se bazează pe teama de ceea ce este diferit și pe
susceptibilitatea cu privire la persoane care au alte convingeri, tradiții și
orientări față de populația majoritară. Românii își manifestă în proporție de
72% neîncrederea în minoritatea romă.
În luna iunie 2020, la cererea Agenției de Dezvoltare Comunitară
„Împreună” a fost realizat un sondaj IRES care indica faptul că românii au
cea mai puțină încredere în romi și în emigranți. 7 din 10 rezidenți ai țării
nu au încredere în etnicii romi și 41% dintre cei intervievați nu acceptă ideea
de a locui în același oraș sau sat cu etnicii romi. 70% dintre români au foarte
puțină încredere sau deloc în romi47.
Dintr-o serie de atitudini discriminatorii sau studii de caz se pot observa
stadiul actual al condițiilor lor de viață, precum și percepția populației față
de romi. Cele mai stringente probleme cu care se confruntă minoritatea
romă din România în ceea ce privește exercitarea unor drepturi depline la
ora actuală sunt: lipsa unor locuințe adecvate, accesul la servicii de sănătate,
la educație și la muncă, discriminarea prin prisma prejudecăților și a unor
percepții stereotipe și discursurile motivate de ură la adresa lor.
O parte a comunității rome din țara noastră încă trăiește în locuințe
informale și se confruntă cu evacuările forțate. Mai mult decât atât, acest tip
de locuințe sunt situate de multe ori în apropierea gropilor de gunoi, în zone
industriale dezafectate, pe suprafețe de teren ușor inundabile sau predispuse
unor alunecări de teren.
În legislația națională se prevede dreptul la locuire decentă în Constituția
României, în Codul Civil și în legi ale administrației publice. Legea locuinței
nr. 114 din 1996 republicată stipulează accesul liber și neîngrădit la locuință
ca drept al fiecărui cetățean, iar asigurarea locuințelor este considerată
Ibidem.
Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Institutul pentru Politici Publice,
București „Sondaj de opinie la nivel național privind nivelul discriminării în România și
percepțiile actuale asupra infracțiunilor motivate de ură”, 2018 accesibil la https://www.cncd.
ro/wp-content/uploads/2021/01/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.pdf
47
Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) si Agenția Împreună, proiect finanțat
de Ambasada Republicii Federale a Germaniei și de Ambasada Olandei, sondaj de opinie
„Percepția asupra romilor în timpul pandemiei Covid-19 ” a se vedea https://ires.ro/uploads/
articole/ires_agentia-impreuna_perceptia-romilor-in-timpul-pandemiei-covid-19_2020.pdf
45
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drept obiectiv major, de interes național și pe termen lung al administrației
publice centrale și locale. Numai că aceast act normativ definește conceptul
de „locuință convenabilă” fără a face vreo referire la așezările informale. O
evoluție în legislația privind locuințele informale o reprezintă Legea nr.
151/2019 pentru completarea și modificarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, deoarece face referire la elemente
privind definirea așezărilor informale, precum și la procedurile de identificare
în teren și responsabilitățile la nivel central și local.
În România numeroase comunități de romi trăiesc în Țăndărei (Județul
Ialomița), Baia Mare, Ploiești (Mimiu), Hunedoara, Brașov (Teliu, Săcele
(aprox. 13.000 de romi), Târlungeni). În București comunitățile mai mari de
romi sunt concentrate în cartierele Rahova și Ferentari. Dar comunități de
romi se găsesc și la periferia multor alte localități mari. Confruntate adesea
cu evacuări forțate, ocupând locuințe informale, comunitățile rome au
sesizat ONG-urile cu privire la abuzuri ale poliției, dar de multe ori neavând
încredere în autorități și nici informațiile necesare cu privire la drepturile
lor, acestea nu au formulat plângeri oficiale. În 2019, ONG-ul Romani Criss
a raportat 4448 astfel de cazuri în ultimii 13 ani care nu au avut ca rezultat
condamnări, de multe ori și pentru că cei agresați nu au depus plângeri oficiale
din cauza neîncrederii în autorități. Totodată, a semnalat faptul că unele
instituții publice le refuză accesul romilor, iar limbajul stereotip și discri
minatoriu la adresa lor este deseori folosit.
Potrivit celui de al doilea sondaj al Agenției Europene pentru Drepturi
Fundamentale cu privire la minorități și discriminare în UE49 „Procentul
romilor care trăiesc în gospodării fără apă curentă este mult mai mare decât
cel al restului populației. Acest procent variază de la 9% în Grecia, la 68% în
România. Astfel 68% dintre romii care au locuințe informale nu au acces la
apă curentă și canalizare. Deși situația s-a îmbunătățit comparativ cu sondajul
din 2011 în Slovacia, Bulgaria, Grecia și România, există încă un procent
ridicat al romilor care nu au toaletă, duș sau baie în locuințele lor.”50
Secretariatul Consiliului Europei privind Convenția cadru pentru
protecția minorităților naționale formula în 2017 cea de a patra opinie cu
https://ro.usembassy.gov/2019-country-reports-on-human-rights-practices-romania/
EU Midis II, Al doilea sondaj privind minoritățile și discriminarea în Uniunea Europeană
privind romii – rezultate selectate 2016, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii
Europene, 2018, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minoritiessurvey-roma-selected-findings_ro.pdf
50
EU Midis II, al doilea sondaj privind minoritățile și discriminarea în Uniunea Europeană
privind romii – rezultate selectate 2016, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii
Europene, 2018, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minoritiessurvey-roma-selected-findings_ro.pdf
48
49
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privire la România51 subliniind că este necesară „asigurarea urgentă a unei
alternative adecvate de alocare a locuințelor pe baze de nesegregare pentru
romii relocați din locuințe inadecvate locuirii; luarea de măsuri fără întârziere
pentru a preveni, investiga și pune sub acuzare abuzuri comise din motive
rasiale și xenofobe, investigarea promptă și în manieră transparentă a tuturor
cazurilor de presupuse abuzuri și abateri ale poliției, astfel încât să se asigure
faptul că populația, inclusiv romii manifestă încredere în imparțialitatea și
eficiența mecanismelor de gestionare a plângerilor”52.
În data de 26 octombrie 2017, Comitetul Drepturilor Omului a evaluat
cel de al cincilea Raport periodic al României privind implementarea Pactului
internațional privind drepturile civile și politice.53 Experții Comitetului au
subliniat faptul că evacuările comunităților de romi au fost efectuate fără a
fi oferită o cazare alternativă adecvată. Romii au fost transportați cu forța în
zonele cu riscuri periculoase pentru viața lor, iar copiii romi au fost lăsați fără
adăpost în condiții meteorologice severe. Comitetul a recomandat o definire
clară și explicită a evacuării în legislația națională, precum și adoptarea unor
măsuri care să asigure efectuarea evacuărilor în conformitate cu prevederile
Pactului. Experții au ridicat și problema incapacității romilor de a-și
regulariza statutul locuințelor. De asemenea, Comitetul a apreciat progresul
înregistrat de România în domeniul investigării eficiente a acuzațiilor de rele
tratamente din partea poliției, programele de formare pentru personalul din
poliție precum și completarea legii privind uzul armelor de foc de către poliție
în octombrie 2016.54
Cea mai recentă recomandare a Consiliului Europei55 subliniază că
„Statele membre ar trebui să asigure egalitatea de tratament a romilor în ceea
ce privește accesul la servicii esențiale și locuințe desegregate adecvate inclusiv
prin intermediul unor măsuri precum: măsuri de asigurare a accesului la
servicii esențiale – cum ar fi apa de la robinet, apa potabilă sigură și curată,
condiții de salubrizare corespunzătoare, servicii de colectare și gestionare a
deșeurilor, servicii de mediu, energie electrică, gaze, servicii de transport,
servicii financiare și comunicații digitale, precum și măsuri de monitorizare,
prevenire și combatere a oricărui tip de segregare spațială și de promovare a
Secretariatul CoE pentru Convenția cadru privind protecția minorităților naționale, cea
de-a patra opinie-recomandare privind România adoptată în data de 22 iunie 2017.
52
Ibidem.
53 Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturilor Omului, 26 oct. 2017 https://www.
ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22304&LangID=E
54
Ibidem.
55
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 93/1 Recomandarea Consiliului Europei din 12
martie 2021 privind egalitatea incluziunea și participarea romilor (2021/C /01) Obiective
Sectoriale –sănătatea și accesul la servicii de asistență medicală și sociale de calitate, pct. 10.
51
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desegregării prin elaborarea de planuri concrete de soluționare a problemelor
legate de locuințe, cu implicarea comunităților locale și a comunităților de
romi afectate”.56
Totodată, mecanismul internațional de Evaluare Periodică Universală
pentru România recomandă intensificarea eforturilor de a elimina discri
minarea împotriva romilor și de a asigura accesul la educație, la locuințe
sociale servicii de sănătate și ocupare a forței de muncă57.
În Raportul ECRI din 2019 cu privire la România se recomandă modi
ficarea de către autorități a legii locuințelor astfel încât „să fie stabilite criterii
uniforme pentru alocarea de locuințe sociale care să prioritizeze grupurile
vulnerabile, inclusiv comunitatea romă și să asigure faptul că alocarea de
locuințe are loc în mod transparent și nediscriminatoriu.”58
Un exemplu recent de evacuare forțată și relocare necorespunzătoare este
semnalat în 2019 referitor la orașul Alexandria de către coaliția națională Blocul
pentru locuire. Aceasta militează pentru asigurarea dreptului fundamental
la locuire demnă pentru toate persoanele și împotriva evacuărilor forțate.
Coaliția a întreprins cercetări privind evacuările forțate din ultimul deceniu59
și își exprimă îngrijorarea „cu privire la caracterul temporar și soluția primăriei
din Alexandria de a caza peste 65 de familii ce urmează să fie evacuate dintr-un
bloc cu risc seismic în containere la marginea orașului.” Coaliția atrage
atenția asupra respectării drepturilor de locuire precizând că evacuarea este
un act de discriminare a persoanelor de etnie romă. Primăria Alexandria a
decis evacuarea a peste 100 de persoane din 2 blocuri de locuințe sociale, pe
motiv că aceste blocuri au fost clasate ca având risc seismic, dar locuirea în
containere nu este o soluție viabilă și pe termen lung60.
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 93/1 Recomandarea Consiliului Europei din 12
martie 2021 privind egalitatea incluziunea și participarea romilor (2021/C /01) Obiective
Sectoriale – servicii sociale de calitate
pct. 10 (a), (b) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?from=EN&uri=
CELEX%3A32021H0319%2801%29
57
UPR, Ciclul 3, sesiunea 29, Lista tematică de recomandări, rec. 114.58, mai multe documente
pot fi consultate la https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/roindex.aspx
58
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței – Raport privind România (al
cincilea ciclu de monitorizare) adoptat în data de 3 aprilie 2019, publicat în data de 5 iunie
2019,https://rm.coe.int/fifth-report-on-romania/168094c9e5
59
Raport Cercetare 2019 http://bit.ly/RaportCercetare2019 și Ghidul pentru prevenirea
evacuărilor forțate și responsabilizarea autorităților publice în vederea alocării unei locuințe
adecvate persoanelor evacuate (http://bit.ly/GhidPrevenireEvacuari_2019)
60
Coaliția a adresat în 20.06.2019 o scrisoare deschisă Primăriei Municipiului Alexandria,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Guvernului României, Agenției
Naționale pentru Romi, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și Prefectului
Județului Teleorman https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/06/2019.06Pozitie-evacuare-segregare-Alexandria.pdf
56
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La o reuniune din martie 2021 cu reprezentanți ai guvernului și ai unor
organizații rome, Banca Mondială a subliniat faptul că lipsa locuințelor sociale
persistă și că au avut loc 10 evacuări forțate ale comunității rome din locuințe
informale, fără a li se oferi acestora alte soluții de locuit/relocare.61 În lumina
celor mai recente observații și recomandări internaționale, rămân încă multe
de făcut în ceea ce privește asigurarea dreptului comunității rome la locuințe
adecvate, protecția față de abuzuri ale autorităților și față de evacuările forțate,
fără preaviz și fără oferirea unor soluții alternative.
Accesul la sănătate, căsătoriile timpurii, mamele minore
Accesul la servicii sociale și de sănătate este un drept fundamental al
omului. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene62 recunoaște
dreptul la securitate și asistență socială, iar Carta socială europeană revizuită63
consacră obligația statelor membre de a garanta dreptul la asistență socială,
dreptul la locuință și la protecție socială, juridică și economică, care include și
asigurarea unei locuințe familiale fără discriminare64.
Lipsa actelor de identitate reprezintă pentru romi principala cauză a
excluzinii sociale și, implicit, a lipsei accesului la servicii de sănătate, asistență
medicală, imposibilității de a se înscrie la un medic de familie, sau de a
beneficia de asigurări de sănătate.
Conform raportului IRES din 201865, există încă diferențe vizibile între
populația de romi și cea majoritară în ceea ce privește starea de sănătate și
accesul la servicii de sănătate. Este necesară o informare asupra dreptului
romilor la pachetul minimal de servicii de sănătate pentru cei care nu sunt
incluși în sistemul asigurărilor sociale și de sănătate. Sub acest aspect este
foarte importantă identificarea cetățenilor români de etnie romă care nu sunt
înscriși pe lista unui medic de familie.
Din 2014, Institutul de Sănătate Publică a demarat un proiect de
consolidare a rețelei de mediatori în domeniul sănătății pentru comunitățile
Banca Mondială, Recomandări ca urmare a unei mese rotunde cu reprezentanți ai
guvernului si ai unor organizații rome, martie 2021 https://thedocs.worldbank.org/en/
doc/081d4ae486635fec8176cc82a424dcf3-0080012021/original/Key-Messages-andRecommendations-Inclusive-Recovery-Online-Roundtable.pdf
62
Carta drepturilor fundamentale a uniunii europene (2012/C 326/02) https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
63
Consiliul Europei, Carta Socială Europeană revizuită https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048b059h
ttp://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/reporting/statereports/Portugal4_en.pd
64
Art. 31 – Dreptul la locuinţă din Carta socială europeană revizuită face parte din articolele
neacceptate de statul român.
65
IRES, 2018, Studiu comparativ a nevoilor comunităților de romi în contextul stabilirii
priorităților strategice de intervenție pentru incluziunea socială a acestora
61
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rome. O recentă evoluție legislativă cu privire la educația pentru sănătate în
România o reprezintă Legea 45/202066 privind educația sanitară care prevede
obligativitatea organizării în unitățile școlare, cel puțin o dată pe semestru,
a unor programe de educație pentru viață și pentru sănătate, inclusiv de
educație sexuală.
Cel de al șaselea Raport periodic al României, menționează „progresele
înregistrate cu privire la îmbunătățirea situației comunității rome sub aspectul
obținerii documentelor de identitate, precum și faptul că a crescut numărul
certificatelor de naștere și al documentelor de identitate emise pentru cetățenii
români de etnie romă. Dar, persoana care solicită documentele de identitate
sau care declară o naștere trebuie să își declare apartenența etnică, ceea ce
rămâne o alegere personală”67.
De asemenea, este menționată în Raport și contribuția mediatorilor în
domeniul sănătății pentru comunitatea romă prin diseminarea unor noțiuni
de bază cu privire la un stil de viață sănătos, precum și prin informarea privind
accesul membrilor comunității la servicii de sănătate și sociale. Aceștia
organizează campanii publice de sănătate (programe de imunizare și de
informare privind identificarea unor boli transmisibile).68
Articolul 16 alin. (2) al Convenției asupra eliminării tuturor formelor de
discriminare față de femei69 prevede că „logodnele și căsătoriile copiilor nu
vor avea efecte juridice și vor fi luate toate măsurile necesare, inclusiv pe plan
legislativ, de a se fixa o vârstă minimă pentru căsătorie și a face obligatorie
înregistrarea căsătoriilor într-un registru oficial”. De asemenea, ținta 5.3 pentru
atingerea obiectivului nr. 5 al Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă –
egalitatea de gen prevede „eliminarea tuturor practicilor dăunătoare, precum
căsătoria între copii, căsătoria timpurie sau forțată”70.
În evaluarea celui de al cincilea Raport periodic al României privind
implementarea Pactului internațional privind drepturile civile și politice,
Legea nr. 45 din 3 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului
67
Raport periodic înaintat de România conform Articolelor 16 și 17 ale Pactului internațional
privind drepturile economice, sociale și culturale E/C.12/ROU/6 3, 14 iulie 2021.
68
Ibidem
69
Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptată și
deschisă spre semnare de Adunarea generală a ONU prin Rezoluția 34/180 din 18 decembrie
1979. Intrată în vigoare la 3 septembrie 1981, conform dispozițiilor art. 27(1.). România a
ratificat Convenția la 26 noiembrie 1981 prin Decretul nr. 342, publicat în „Buletinul Oficial
al României”, partea I, nr. 94 din 28 noiembrie 1981 ; https://irdo.ro/irdo/pdf/134_ro.pdf;
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
70
Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, A/RES/70/1 http://
dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/08/Agenda-2030_RO.pdf
66

80

DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021

Comitetul Drepturilor Omului a apreciat71 cele mai recente strategii
naționale privind serviciile de sănătate și prevenirea mortalității materne,
dar și-a exprimat îngrijorarea cu privire la numărul gravidelor adolescente
care reprezentau 10% din procentul nașterilor și 10% din cel al avorturilor.
Comitetul a apreciat faptul că amendamentele legislative din anul 2016 au
facilitat înregistrarea la primărie a noilor născuți din comunitățile rome.
În legislația națională privind vârsta la căsătorie, articolul 272 din Codul
Civil prevede: „Vârsta matrimonială. (1) Căsătoria se poate încheia dacă
viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani. (2) Pentru motive temeinice, minorul
care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical,
cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea
instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul. În cazul
în care unul dintre părinți refuză să încuviințeze căsătoria, instanța de tutelă
hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al
copilului.”72
O problemă delicată și adesea legată de aspecte de sănătate este cea a
căsătoriilor timpurii. Sub acest aspect fetele și femeile rome se căsătoresc,
conform tradițiilor comunității lor, la o vârstă fragedă. Conform unui Studiu
UNICEF din 2019, realizat în cooperare cu Asociația SAMAS, România este
pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Bulgaria, la rata de nașteri în
rândul mamelor adolescente.73 În studiu se arată că în țara noastră „procentul
mamelor adolescente (care au născut înainte de vârsta de 20 de ani) a
înregistrat în ultimii ani o fluctuație de aproximativ 10% (Institutul Național
de Statistică, 2017). În 2018, 18.631 de adolescente au devenit mame. Dintre
ele, 705 aveau sub 15 ani. 74 Potrivit studiului, „în 2019, au fost înregistrate
16.639 de sarcini în rândul adolescentelor, în scădere cu 9% față de anul
2018. În cazul adolescentelor sub 15 ani, numărul de sarcini a scăzut în toate
regiunile, cu excepția regiunilor Nord-Vest și Nord-Est, unde creșterea a fost
de 11%.”75
Studiul a împărțit pe categorii profilul mamelor adolescente astfel: mame
adolescente care nu fac parte din categorii defavorizate și care nu au abandonat
școala, mame adolescente care provin din familii sărace și care au abandonat
Oficiul Înaltului Comisar ONU al Drepturilor Omului, 26 oct. 2017 https://www.ohchr.org/
en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22304&LangID=E
72
Codul Civil din 17 iulie 2009, (Legea nr. 287/2009), publicat în Monitorul Oficial nr. 505
din 15 iulie 2011
73
UNICEF și Asociația SAMAS Raport „Sarcina la adolescente în România”, 2019
74
Ibidem.
75
Ibidem.
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școala, indiferent de etnie, precum și mame adolescente din comunități etnice
tradiționale.
La o dezbatere organizată de către Institutul Național de Statistică în 2018,
sociologul Traian Rotaru sublinia că în cazul romilor „ponderea femeilor
care nasc la vârste sub 20 de ani e de 10 ori mai mare decât proaspetele
mame de peste 20 de ani.”76 Dar, Gelu Duminică, sociolog și conferențiar la
Universitatea București, declara pentru Europa FM77 că deși comunitatea
romă este blamată pentru tradiția căsătoriilor timpurii, în anul 2018 din cele
18.000 de minore care au născut, doar 12% erau de etnie romă. În opinia
sociologului învinuirea exclusivă a romilor în această privință este generată de
prejudecăți și stereotipuri.
Realitatea este că aceste căsătorii timpurii din comunitatea romă fac parte
dintr-o tradiție de secole care ține de modul de viață și de o cutumă moștenită.
Valorile și normele unei comunități care a fost supusă robiei și marginalizării
timp de 500 de ani sunt păstrate în mod diferit față de concepțiile și de codul
comportamental al populației majoritare, dar implicit fără a se ține seama de
principiile statului de drept, de interesul superior al copilului, de drepturile
copiilor și femeilor care sunt universale, fiind apanajul fiecărei ființe umane.
Fetele căsătorite timpuriu și după dorința familiei abandonează școala, sunt
dependente de soțul ales de comunitate, își pierd drepturile pe care nici măcar
nu au apucat să le cunoască sau să le conștientizeze și sunt total lipsite de
protecție în fața oricăror forme de abuz sau de violență. Referitor la această
problematică nu trebuie neglijat nici aspectul conservatorismului rom în ceea
ce privește relațiile de gen. După cum afirma președinta Federației Democrate
a Romilor referitor la comunitatea căldărarilor din Corcova „fetele sunt
măritate la 12-13 ani și femeile sunt obligate să respecte un cod vestimentar:
trebuie să poarte fuste lungi, să-și acopere picioarele și brațele, să poarte batic
după ce se mărită. Femeia e supusă bărbatului, nu ia decizii singură, iar în
unele familii nu are voie să aibă telefon mobil”. 78 Tocmai un astfel de fapt vine
Institutul Național de statistică dezbatere, 2018, „Evoluții demografice în contextul dezvoltării
economico-sociale a României” https://insse.ro/cms/ro/content/masa-rotund%C4%83evolu%C5%A3ii-demografice-%C3%AEn-contextul-dezvolt%C4%83rii-economico-socialerom%C3%A2niei; a se vedea și https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-22467290sociolog-apte-din-zece-nou-scu-romncelor-care-nasc-nainte-20-ani-torite-fiind-suntconcepu-naintea-toriei-mediul-rural-aproape-20-nu-tat-recunoscut.htm
77
https://www.europafm.ro/gelu-duminica-despre-prejudecatile-fata-de-romi-din-aproape18-000-de-mame-minore-doar-12-sunt-de-etnie-roma/
78
https://teleleu.eu/romii-sunt-inca-straini-pe-teritoriul-romaniei/ Echipa Teleleu, jurnalista
Elena Stancu și fotograful Cosmin Bumbuț, documentează o parte dintre proiectele sprijinite de
Norvegia, Islanda și Liechtenstein.
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în argumentul unor politici publice concrete axate pe educație și informare și
pe reducerea prăpastiei dintre mediul rural și cel urban.
Așa cum s-au înrădăcinat prejudecățile puternice ale majorității cu
privire la romi, tot astfel comunitatea romă a păstrat de secole tipologia unor
tradiții pe care dacă le neagă consideră că și-ar contesta identitatea. Fiind în
afara legii și neprotejați juridic pe timpul celor cinci secole de robie, romii
continuă să practice aceste cutume ale căsătoriilor timpurii în familiile lor,
chiar dacă există legi care să le interzică. Deși la ora actuală s-ar putea spune
că există o anumită „toleranță” tacită a autorităților pe acest subiect, tocmai
fiindcă este atât de legat de tradițiile și modelele culturale ale comunității
rome, căsătoriile timpurii vor fi greu, dar nu imposibil de stopat. Abordarea
unor astfel de problematici delicate trebuie realizată cu tact și empatie, dar din
prisma respectării și protecției drepturilor omului, prin promovarea educației
la toate nivelurile și a unei societăți incluzive.
Accesul la educație
Convenția UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul
învățământului79 este un adevărat manifest pentru o educație echitabilă, care
prevede că nicio persoană nu poate fi lipsită de accesul la educație și susține
abolirea discriminării în procesul de admitere a elevilor în instituțiile de
învățământ. Convenția susține școlarizarea pentru persoanele care au părăsit
școala sau care nu au terminat clasele învățământului primar și gimnazial,
precum și elaborarea unor politici naționale pentru atingerea acestor
obiective.
Abandonul școlar și segregarea sunt problemele stringente cu care se
confruntă copiii și tinerii romi din România. În ultimii ani s-au înregistrat
unele progrese la nivel legislativ, iar Uniunea Europeană și Guvernul României
au finanțat și finanțează în comun proiecte strategice naționale care țintesc
excluderea socială și abandonul școlar. Multe dintre acestea sunt coordonate
de Agenția Națională pentru Romi.
Printre recomandările pentru România ale Secretariatul Consiliului
Europei cu privire la implementarea Convenției cadru pentru protecția
minorităților naționale se sublinia și „intensificarea eforturilor de prevenire
și combatere a inegalității și discriminării romilor; luarea unor măsuri de
adoptată de Conferința Generală a UNESCO la Paris 14 decembrie 1960, intrată în vigoare
la 22 mai 1962, conform dispozițiilor art. 14; România a ratificat Convenția la 20 aprilie 1964
prin Decretul nr. 149/1964, publicat în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 20
aprilie 1964.
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eliminare a tuturor formelor de segregare a copiilor romi în școli și asigurarea
accesului la educație pentru aceștia”.80
În cel de al doilea sondaj al Agenției Europene pentru Drepturi Funda
mentale cu privire la minorități și discriminare în UE81 se constata că „în
România procentul copiilor romi cu vârstă de școlarizare care frecventează
școala este de 77%. Comparativ cu 2011 se sublinia că există o creștere a ratei
de înscriere în învățământul obligatoriu pentru cele mai multe țări europene,
cu excepția României.”82
Conform Raportului de monitorizare realizat de Centrul de advocacy
și drepturile omului, în 2016 fenomenul segregării în școli continua să
fie o problemă în România.83 Pentru 27,6% dintre școlile monitorizate
s-a concluzionat că există indicii clare de segregare școlară etnică pe clase.
Raportul recomanda o analiză mai amplă, la nivel național, și stabilirea unor
măsuri de sistem, instituționale, pentru prevenirea și eliminarea segregării în
școli. Printre recomandări se numără „distribuția aleatorie a elevilor în clase,
fără intervenția preferințelor și influenței cadrelor didactice ori părinților, încă
de la nivelul pregătitor și păstrarea componenței claselor până la finalizarea
gimnaziului.”84
În cel de al șaselea Raport Periodic al României, se ia notă de progresul
României privind interzicerea segregării în școli făcând referire la ordinele
Ministerului Educației și Cercetării din 201685 și 201986. „Prin ordinul din
2019 care aprobă metodologia de monitorizare a segregării în școli, se
consolidează rolul inspectoratelor școlare județene în prevenirea și eliminarea
tuturor formelor de discriminare în școli, precum și rolul Comisiilor pentru
Secretariatul CoE pentru Convenția cadru privind protecția minorităților naționale, cea de
a patra opinie-recomandare privind România adoptată în data de 22 iunie 2017, disponibilă
la https://www.refworld.org/country,,,,ROM,,5a8d7a8b4,0.html.
81
EU Midis II, Al doilea sondaj privind minoritățile și discriminarea în Uniunea Europeană
Romii – rezultate selectate 2016, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene,
2018,
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-surveyroma-selected-findings_ro.pdf
82
Ibidem.
83
Eugen Crai, Claudiu Ivan Cerasela, Bănică Roxana Prisăcariu, Segregare sau incluziune
școlară? Raport de monitorizare privind segregarea / incluziunea școlară a elevilor romi în
regiunea Nord-Est:, Centrul de Advocacy și Drepturile Omului Aprilie 2016 http://www.cado.
org.ro/uploads/Rezumat_raport_monitorizare_segr.pdf
84
Ibidem.
85
Ordinul 6134 din 21. 12 2016 privind interzicerea segregării în unitățile de învățământ
preuniveristar
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%205.633_2019.
pdf
86
Ordinul nr 5633 din 23. 12 2019 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/
Legislatie/2020/ordin%205.633_2019.pdf
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prevenirea și eliminarea violenței, corupției și discriminării și promovarea
interculturalității. Aceste Comisii sunt operaționale și funcționează
permanent începând cu anul școlar 2016-2017”87.
În intervalul dintre cele două ordine emise de Ministerul Educației,
mai precis în 2018, ONG-urile continuau să raporteze cazuri de segregare
în școli pe motive etnice. Astfel, Raportul societății civile de monitorizare a
implementării strategiei naționale de integrare a romilor în România88 arată
că procesul de desegregare a fost realizat „foarte superficial”, iar segregarea
copiilor romi la școală continuă să fie raportată, în ciuda obiectivului declarat
al autorităților de a o elimina”89. Analizând fenomenul de segregare în 394
de școli din regiunea nord-est s-a constatat că 20% din numărul total al
acestora manifestă cel puțin o formă de segregare.90 Totodată, în urma
analizei datelor referitoare la romi din 2012 până în 2018, se concluzionează
că există o îmbunătățire în ceea ce privește educația, dar diferența dintre romi
și populația generală rămâne destul de mare datorită condițiilor de sărăcie și a
abandonului școlar de la vârste fragede în rândul familiilor de romi. O formă
de discriminare indirectă la adresa romilor în domeniul educației este și faptul
că mulți părinți nu își pot permite din punct de vedere financiar asigurarea
unei educații adecvate pentru copiii lor (rechizite, îmbrăcăminte, materiale
didactice, meditații etc.)
Totodată, chiar dacă există un cadru legal pentru studiu despre mino
rităților naționale (sub forma unor cursuri opționale), majoritatea elevilor
romi din România nu beneficiază de servicii educaționale extinse în limba
lor.91
Cel de al șaselea Raport periodic al României, face referire la continuarea
„de măsuri adresate elevilor și tineretului de etnie romă, precum locuri pentru
admiterea în licee și universități; formarea anuală a mediatorilor școlari (în
general de etnie romă; formarea tineretului rom prin învățământ de la distanță
(pentru a reduce obligativitatea frecvenței) pentru a-i pregăti să devină
profesori în domeniul istoriei, limbii și culturii rome (cu sprijinul UNICEF)
Raport periodic înaintat de România conform Articolelor 16 și 17 ale Pactului internațional
privind drepturile economice, sociale și culturale E/C.12/ROU/6 3, 14 iulie 2021.
88
Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei naționale de integrare a
romilor în România Focalizare pe precondiții structurale și orizontale pentru implementarea
cu succes a strategiei, Direcția Generală justiție și consumatori, 2018, disponibil la https://
op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/3106a14d-b1ac-11e9-9d01-01aa75ed71a1/
language-ro/format-PDF
89
Ibidem.
90
Ibidem.
91
Secretariatul CoE pentru Convenția cadru privind protecția minorităților naționale, cea de
a patra opinie-recomandare privind România adoptată în data de 22 iunie 2017.
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în școli primare și gimnaziale”.92 Totodată, Raportul subliniază că „în ceea ce
privește învățarea limbii rome, au avut loc constant cursuri de limbă și istorie
oferite de către Casele Corpului Didactic. Spre exemplu, în 2019 au fost oferite
16 cursuri la care au participat aproximativ 600 de profesori” 93.
Pentru consolidarea unei societăți incluzive este necesară promovarea
istoriei romilor în procesul educațional. Societatea civilă, ONG-urile rome
și nerome având în atribuții în combaterea discriminării au făcut demersuri
la nivel parlamentar pentru ca în manualele de istorie din învățământul
preuniversitar să fie introdus un capitol despre istoria minorităților din
România și în special despre istoria romilor, care să facă referire atât la cei 500
de ani de sclavie, cât și la dezrobire.
În ceea ce privește accesul romilor pe piața muncii acesta este indisolubil
legat de nivelul de educație și în această privință decalajul între romi și neromi
rămâne considerabil. Sunt necesare politici publice de incluziune socială
pentru prevenirea și combaterea sărăciei și asigurarea accesului la educație.
Un nivel de educație modest va limita inevitabil posibilitatea de angajare,
întrucât cei care nu au finalizat învățământul obligatoriu nu au acces la cursuri
de formare profesională. Așadar problemele stringente cu care se confruntă
comunitatea romă sunt strâns legate și interdependente, condiționându-se
reciproc; sărăcia și marginalizarea presupun implicit și lipsa de educație și
accesul redus pe piața muncii.
În Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei
naționale de integrare a romilor în România, 202094, se analizează diferența
dintre situația romilor și a neromilor pentru perioada 2012 – 2018. Conform
raportului, în ceea ce privește locurile de muncă stabile „există o îmbunătățire,
dar nu una majoră (decalajul a scăzut de la 42% la 39%)”95. În ceea ce privește
prestarea de muncă cu surse de venit instabile „munca de zilier nu a fost la fel
de frecvent utilizată de romi pentru a-și întreține familiile în 2018, precum în
2012, decalajul scăzând de la 32% la 24%.”96
Raport periodic înaintat de România conform Articolelor 16 și 17 ale Pactului internațional
privind drepturile economice, sociale și culturale E/C.12/ROU/6 3, 14 iulie 2021https://www.
ecoi.net/en/file/local/2056416/G2118283.pdf.
93
Ibidem.
94
Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei naționale de integrare
a romilor în România Identificarea petelor oarbe în politica de incluziune a romilor. Direcția
Generală Justiție și Consumatori 2020, Comisia Europeană https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.
edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-3-romania-2019eprint-ro-fin.pdf
95
Ibidem.
96
Ibidem.
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Conform aceluiași document, majoritatea romilor „sunt angajați în agri
cultură, pescuit, silvicultură, i construcții, comerț și activități de gospodărie
privată.”97 În raport se remarcă faptul că este o proporție foarte mare „ a celor
care se declară lucrători casnici (33%) în eșantionul romilor (comparativ
cu doar 7% din majoritate)”. Acest fapt indică un număr mare de persoane
rome inactive pe piața muncii. În Raport sunt menționate motivele obiective
ale acestei stări de fapt precum „lipsa de educație, calificare, posibilitatea
calificării, obstacole naturale în accesarea unui loc de muncă, precum lipsa
drumurilor sau a mijloacelor de transport”98. Din toate motivele enumerate
mai sus romii aleg ca mijloc de supraviețuire să presteze munci ocazionale
plătite cu ora sau cu ziua.
Discriminarea prin prisma prejudecăților, a unor percepții stereotipe.
Discursurile motivate de ură
Fenomenul discriminării persoanelor aparținând minorității rome
reprezintă, la nivel național, o problematică intersecțională dat fiind faptul
că afectează, în mod transversal, toate aspectele relevante ale vieții în
societate (de la aspecte ce țin de muncă, sănătate, educație, la elemente de
cultură și tradiție). În acest sens, autoritățile naționale au elaborat documente
programatice ale căror obiective constau în reafirmarea drepturilor cetățenilor
români aparținând comunității de etnie romă, astfel încât aceștia să se poată
bucura de exercitarea, la cel mai înalt nivel, a drepturilor și libertăților civile și
politice, economice, sociale și culturale.
Sub aspect legislativ, în România se fac progrese în ceea ce privește
prevenirea și combaterea discriminării, ceea ce nu înseamnă că un astfel
de fenomen amplu poate fi stopat brusc. Cu privire la minoritatea romă am
menționat condițiile specifice atât istorice, cât și prezente ale conviețuirii
romilor cu populația majoritară, precum și percepțiile societății românești cu
privire la aceasta.
Cu titlu de exemplu, dacă există legislație privind despăgubirile familiilor
care au fost deportate, cum am menționat în cuprinsul acestui studiu, nu
înseamnă și că implementarea acesteia este eficientă și echitabilă. Multe
aspecte ale discriminării derivă și din clivajul dintre normă și aplicarea
acesteia.
Codul Penal prin articolele art. 77 lit. h), art. 369, art. 282 alin. (1) și
art. 297 alin. (2) prevede sancționarea pentru săvârșirea de infracțiuni pentru
motive legate de rasă, naționalitate, etnie, incitarea la ură sau discriminare,
persecutarea pe motive etnice, abuzul funcționarilor publici pe motive etnice.
97
98

Ibidem.
Ibidem.
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Cele mai multe dintre recomandările statelor membre cu privire la
evaluarea periodică universală a României99, sintetizate de către Consiliul
pentru Drepturile Omului al ONU fac referire la combaterea discriminării , a
stereotipurilor și a discursurilor de incitare la ură.100
În legislația națională, criteriile de discriminare încă nu sunt clar definite.
Așa cum se arată în Raportul ECRI din 2019 „Codul Penal al României nu este
deplin conform cu Recomandarea ECRI nr.7 cu privire la legislația națională
de combatere a rasismului și discriminării rasiale. De asemenea, rămân
lacune în ceea ce privește prevederile de drept civil și administrativ”101. „ECRI
recomandă autorităților modificarea legislației anti-discriminare, pentru a o
alinia respectivei Recomandări de Politică Generală Nr 7. Legislația trebuie
să includă în special: i) naționalitatea, culoarea, cetățenia și identitatea de gen
în lista de motive interzise ale discriminării; ii) segregația; intenția anunțată
de a discrimina, incitarea și ajutorul dat altora pentru a discrimina; iii) o
prevedere legală care să oblige autoritățile publice să promoveze egalitatea
în exercitarea funcțiilor lor; iv) datoria explicită de a garanta că acele părți
cărora autoritățile publice le acordă contracte, împrumuturi, subvenții sau alte
beneficii respectă și promovează o politică de nediscriminare; și v) obligația
de a elimina finanțarea publică a organizațiilor sau partidelor politice care
promovează rasismul.”102
Comunitățile rome de pe teritoriul României s-au mărit ca număr odată
cu măsurile de restricție din Europa datorate pandemiei, când romii au ales
să revină acasă. În acest context au apărut o serie de tulburări sociale locale
și conflicte între comunitatea romă și autorități. La începutul pandemiei de
COVID-19, comunitatea romă a devenit un fel de „țap ispășitor”, iar situațiile
tensionate între romi și forțele de poliție au fost alimentate de o prezentare
în mass-media care era adesea negativă și stereotipă, marcată de prejudecăți.
Romii, diaspora și imigranții erau considerați drept principalii vinovați
pentru răspândirea virusului în țara noastră. Aceste percepții au fost posibile
prin prisma atitudinii negative față de „străini”.103
UPR of Romania (3rd Cycle – 29th session) Theme: B31 Equality & non-discrimination ,
Theme B 32 racial discrimination
100
UPR of Romania (3rd Cycle – 29th session), Listă tematică de recomandări, 114.54, 114.75,
114.74, 114.53
101
Raportul ECRI privind România (al cincilea ciclu de monitorizare), adoptat pe 3 aprilie
2019, publicat pe 5 iunie 2019 https://rm.coe.int/fifth-report-on-romania-romaniantranslation-/168094c9e7
102
Ibidem.
103
Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) si Agenția Împreună, proiect finanțat
de Ambasada Republicii Federale a Germaniei și de Ambasada Olandei, sondaj de opinie
„Percepția asupra romilor în timpul pandemiei Covid-19 ” a se vedea https://ires.ro/uploads/
articole/ires_agentia-impreuna_perceptia-romilor-in-timpul-pandemiei-covid-19_2020.pdf.
99
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În contextul pandemiei s-au adăugat și cumulat și alți factori de
discriminare a cetățenilor de etnie romă, aceștia confruntându-se atât cu
discriminarea multiplă, cât și cu discriminarea intersecțională, ceea ce
înseamnă că apar noi forme de discriminare mai puțin vizibile și analizabile.
În istoria recentă au existat politicieni care au propagat o atitudine
de respingere și chiar ură față de românii din diaspora. Numeroși romi de
cetățenie română care au plecat să muncească în străinătate fac parte și ei
din această categorie. Când o parte a diasporei a sosit în valuri în România
din cauza noii situații create de pandemie, fie din cauza pierderii locului de
muncă, fie pentru că doreau să fie aproape de rude, a început un curent de
blamare a acestei categorii de populație care era învinuită de propagarea
virusului odată cu reîntoarcerea în țară. Potrivit sondajului IRES104 referitor la
percepția asupra romilor în timpul pandemiei, televiziunile au prezentat știri
alarmante pe această temă incitând, chiar și involuntar, populația la atitudini
de respingere și de ură chiar dacă scopul principal a fost obținerea de maximă
audiență. Cu titlu de exemplu cazul Țăndărei a fost mediatizat pe larg sub
forma unei știri alarmiste.
Grupuri ale romilor au atras atenția ONG-urilor că au existat situații de
brutalitate și hărțuieli ale poliției, inclusiv bătăi. 105Atât presa internă, cât și cea
internațională și observatorii au semnalat cazuri de discriminare a romilor
de către societate. ONG-urile au subliniat și faptul că romii nu au fost lăsați
să intre sau nu au fost serviți în anumite spații publice. De asemenea, lipsa
documentelor de identitate i-a împiedicat pe mulți romi să participe la alegeri,
să beneficieze de ajutor social, să aibă acces la asigurările de sănătate, să
obțină documente de proprietate și să intre pe piața forței de muncă. Activiștii
pentru drepturile romilor au raportat că romii care nu pot obține documente
legale de identitate sunt cei care domiciliază în așezări și locuințe informale.
Rata șomajului în rândul romilor rămâne ridicată și aceștia au o speranță de
viață mai mică decât cei care nu aparțin etniei rome. Stereotipurile și limbajul
discriminatoriu împotriva romilor continuă să fie utilizate pe scară largă.
Ultimele campanii electorale ne-au demonstrat că atunci când cineva
care aparține unei minorități și candidează la o funcție de reprezentare a
Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) si Agenția Împreună, proiect finanțat
de Ambasada Republicii Federale a Germaniei și de Ambasada Olandei, sondaj de opinie
„Percepția asupra romilor în timpul pandemiei Covid-19 ” a se vedea https://ires.ro/uploads/
articole/ires_agentia-impreuna_perceptia-romilor-in-timpul-pandemiei-covid-19_2020.pdf.
105
Potrivit Centrului de Resurse Juridice, minoritatea romă a fost supusă unor acte abuzive
pe parcursul decretării stării de urgență; în acest sens, la data de 12 mai 2020, pe pagina de
internet a Centrului de Resurse Juridice, a fost postat materialul cu titlul Minoritatea romă:
țap ispășitor în vremea pandemiei (documentul este accesibil la adresa http://www.crj.ro/
minoritatea-roma-tap-ispasitor-in-vremea-pandemiei/) iar în conținutul său este solicitată
intervenția autorităților publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii discriminării
104
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unei comunități mixte, este atacat pentru că nu este „(suficient de) român”.
Conform acestor sondaje și barometrelor de opinie din ultimii ani, în general
majoritatea societății are etichete negative față de minorități, iar romii se
numără printre cele mai prost văzute minorități etnice din România.106
Un pas semnificativ în evoluția legislației naționale privind prevenirea
și combaterea discriminării îl reprezintă adoptarea Legii antițigănismului.107
Beneficiul Legii nr. 2/2021 rezidă în aceea că legiuitorul a definit în articolul
2 alin. (1) lit. a) antițigănismul ca fiind percepția referitoare la romi exprimată
ca ură împotriva acestora, cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură
împotriva romilor, îndreptate împotriva romilor ori a proprietăților acestora,
împotriva instituțiilor/ONG-urilor, liderilor comunităților rome sau lăcașurilor
lor de cult, tradițiilor și limbii romani. Mai mult, problematica discriminării
etnice a romilor este inclusă în sfera de protecție a aspectelor de drept penal,
incriminând ca infracțiuni faptele care constau în diseminarea de informații,
idei, simboluri antițigăniste.
Până la adoptarea Legii antițigănismului, optica legiuitorului era
elaborată în sensul analizării problemelor concrete care se adresau populației
de etnie romă, precum lipsa de incluziune pe piața muncii, discriminarea,
excluziunea socială. Prin adoptarea acestei Legi legiuitorul urmărește să
abordeze cauzalitatea problemelor cu care se confruntă populația de etnie
romă prin prisma factorului cultural; așadar abordând în mod direct cauza
primară a inegalităților din societate dispozițiile legii vizează cultivarea
valorilor umaniste, combaterea tiparelor mentale și comportamentale care
converg către discriminare, marginalizare și excluziune socială.
De asemenea, autoritățile naționale au manifestat interes în direcția
contracarării formelor extreme de discriminare, fiind realizate demersuri
legislative prin elaborarea și adoptarea, la nivel național, a Strategiei naționale
pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și
discursului instigator la ură pentru perioada 2021-2023 – primul document
programatic având ca obiect prevenirea radicalizării prin stabilirea
următoarelor obiective:
– îmbunătățirea colectării de date despre aceste fenomene în România;
– evaluarea legislației actuale pentru identificarea eventualelor lacune și
pregătirea unor propuneri pentru acoperirea acestora;
Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) si Agenția Împreună, proiect finanțat
de Ambasada Republicii Federale a Germaniei și de Ambasada Olandei, sondaj de opinie
„Percepția asupra romilor în timpul pandemiei Covid-19 ” a se vedea https://ires.ro/uploads/
articole/ires_agentia-impreuna_perceptia-romilor-in-timpul-pandemiei-covid-19_2020.pdf
107
Legea Nr. 2/2021 privind măsuri de prevenire și combatere a antițigănismului, publicată în
Monitorul Oficial nr. 8 din 5 ianuarie, 2021
106
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– evaluarea programelor de formare profesională a actorilor implicați
în procesul de prevenire și combatere a antisemitismului, xenofobiei, radi
calizării și discursului instigator la ură (ofițeri de poliție, procurori, judecători)
și actualizarea acestor programe dacă va fi cazul;
– evaluarea programelor școlare actuale și revizuirea acestora;
– dezvoltarea unor programe culturale pilot menite să prevină proliferarea
acestor fenomene în societatea românească;
– intensificarea implicării României în eforturile internaționale menite
să combată antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul de incitare la
ură.
În momentul de față potrivit Ordonanței Guvernului nr. 18 din 14
ianuarie 2015 Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând
comunității rome pentru perioada 2015-2020 este încă în vigoare. Strategia
Națională pentru Integrarea Romilor 2021-2027 este un document consolidat
al cărui proces de consultare se va încheia curând. Aceasta prevede: măsuri de
accelerare a integrării romilor, prevenirea și eliminarea segregării ținându-se
seama de dimensiunea de gen și de situația tinerilor romi.
Strategia stabilește valori de bază, precum și repere și ținte măsurabile;
modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a măsurilor de integrare
și incluziune a romilor la nivel local și regional; Raportul periodic înaintat
de România pentru perioada 2014-2019, subliniază următoarele cu privire
la această nouă strategie: „Deja propusă ca document de politici publice,
viitoarea Strategie pentru 2021–2027 abordează politici de incluziune a
romilor adaptate prezentului, bazate pe date concrete și care se axează
pe elaborarea de programe naționale în arii prioritare precum educația,
angajarea în muncă, sănătatea, locuințele, concentrându-se pe combaterea
atitudinilor antirome și pe consolidarea unei culturi a principiilor egalității
și nediscriminării în rândul instituțiilor publice și al furnizorilor privați din
domeniul serviciilor publice”.108
Deși au trecut 165 de ani de când comunitatea romă a fost eliberată prin
lege, prejudecățile și ostilitatea față de aceasta nu au fost pe deplin eradicate,
poate tocmai pentru că de-a lungul istoriei stereotipurile și percepțiile negative
cu privire la romi au rămas profund înrădăcinate în conștiința colectivă, fiind
transmise de la o generație la alta în societatea românească. A continuat să se
perpetueze acel concept rasial al „criminalității țigănești” apărut și vehiculat
încă din perioada robiei, ca fiind justificarea principală a rasismului antiromi. „Înapoierea” romilor continuă din păcate să fie un laitmotiv în discursul
public al unor analiști, sociologi și politicieni, iar rasismul împotriva romilor
Raport periodic înaintat de România conform Articolelor 16 și 17 ale Pactului internațional
privind drepturile economice, sociale și culturale E/C.12/ROU/6 3, 14 iulie 2021, punctul 66
108
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este cea mai mare piedică în eliberare, emancipare și integrare. Etnia
romă conviețuiește cu populația majoritară de secole, membrii acesteia
considerându-se deopotrivă romi, dar și români care au luptat în cele două
războaie pentru apărarea țării.
Discursurile despre toleranță și acceptare riscă să se înscrie pe coor
donatele unei discriminări pozitive pentru că mentalul colectiv este de fapt
cel care trebuie să înțeleagă și să respecte valorile minorităților conlocuitoare.
Eliberarea la nivel psihic de un stigmat, contribuția valoroasă la viața
comunității și integrarea în societatea în care trăiesc a avut loc pentru multe
personalități de origine romă, deoarece au dobândit puterea încrederii în
forțele proprii, dar pentru ca aceste deziderate să fie atinse la nivelul întregii
comunități rome de către toți membrii acesteia, rămân încă multe de făcut
atât la nivel legislativ, cât și în special la nivelul percepțiilor, mentalităților și
tiparelor de gândire ale unei societăți care nu poate evolua fără toleranță și
fără acceptarea adevăratelor valori ale diversității etnice și culturale.

92

DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021

Bibliografie:

Al. Gonța, Satul în Moldova medievală. Instituțiile, Editura științifică și
enciclopedică, 1986, p. 315.
Banca Mondială, Recomandări ca urmare a unei mese rotunde cu reprezentanți
ai guvernului si ai unor organizații rome, martie 2021 https://thedocs.
worldbank.org/en/doc/081d4ae486635fec8176cc82a424dcf3-0080012021/
original/Key-Messages-and-Recommendations-Inclusive-RecoveryOnline-Roundtable.pdf
Coaliția a adresat în 20.06.2019 o scrisoare deschisă Primăriei
Muni
cipiului Alexandria, Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, Guvernului României, Agenției Naționale
pentru Romi, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
și Prefectului Județului Teleorman https://bloculpentrulocuire.ro/
wp-content/uploads/2019/06/2019.06-Pozitie-evacuare-segregareAlexandria.pdf
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței – Raport privind
România (al cincilea ciclu de monitorizare) adoptat în data de 3 aprilie
2019, publicat în data de 5 iunie 2019,https://rm.coe.int/fifth-reporton-romania/168094c9e5
Comisia internațională pentru Studierea Holocaustului în România, ed.
Tuvia Frilling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu, Polirom, Iași 2004
http://www. Inshr-ew.ro/ro/files/Raport%20Final?Raport final.pdf.pdf.
Comitetul privind drepturile economice, sociale și culturale în evaluarea
celui de al șaselea Raport periodic înaintat de România conform
Articolelor 16 și 17 ale Pactului internațional privind drepturile
economice, sociale și culturale E/C.12/ROU/6 3, 14 iulie 2021
Consiliul Europei – Project Education of Roma children in Europe Roma
History – Institutionalization and Emancipation https://www.coe.
int/t/dg4/education/roma/Source/FS/6.2_emancipation.pdf
Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Institutul
pentru Politici Publice, București „Sondaj de opinie la nivel național
privind nivelul discriminării în România și percepțiile actuale asupra
infracțiunilor motivate de ură”, 2018 accesibil la https://www.cncd.ro/
wp-content/uploads/2021/01/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.
pdf
Constantin C. Giurescu (coord), Istoria României în date, Editura
enciclopedică română, București, 1972.
Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. II, de la Mircea cel Bătrân
și Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul, Editura All, 2019
Documenta Romaniae Historica A, Moldova, vol., I, Editura Academiei,
București, 1975,
DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021

93

Duminică Ion, Primul Mare Congres al Romilor din România interbelică
– prima manifestare civică evocativă a Mișcării Internaționale a
Romilor, Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Ediția
13, 27-28 mai 2021, Chișinău. Chișinău: Institutul Patrimoniului
Cultural, 2021.
EU Midis II, Al doilea sondaj privind minoritățile și discriminarea
în Uniunea Europeană privind romii – rezultate selectate 2016,
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018,
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-euminorities-survey-roma-selected-findings_ro.pdf
Eugen Crai, Claudiu Ivan Cerasela, Bănică Roxana Prisăcariu, Segregare
sau incluziune școlară? Raport de monitorizare privind segregarea /
incluziunea școlară a elevilor romi în regiunea Nord-Est:, Centrul de
Advocacy și Drepturile Omului Aprilie 2016 http://www.cado.org.ro/
uploads/Rezumat_raport_monitorizare_segr.pdf
Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) si Agenția Împreună,
proiect finanțat de Ambasada Republicii Federale a Germaniei și
de Ambasada Olandei, sondaj de opinie „Percepția asupra romilor
în timpul pandemiei Covid-19 ” a se vedea https://ires.ro/uploads/
articole/ires_agentia-impreuna_perceptia-romilor-in-timpulpandemiei-covid-19_2020.pdf.
IRES, 2018, Studiu comparativ a nevoilor comunităților de romi în
contextul stabilirii priorităților strategice de intervenție pentru inclu
ziunea socială a acestora
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 93/1 Recomandarea Consiliului
Europei din 12 martie 2021 privind egalitatea incluziunea și
participarea romilor (2021/C /01) Obiective Sectoriale – sănătatea și
accesul la servicii de asistență medicală și sociale de calitate,
Nicolae Iorga, Istoria Românilor, București, Editura Enciclopedică 1993,
p. 102.
Petre Matei, „Romii în perioada interbelică. Percepții naționaliste”, în
Ștefania Toma, Laszlo Foszto (ed.), „Spectrum. Cercetari sociale
despre romi” Cluj-Napoca, ISPMN, Kriterion, 2011.
Petre Petcuț „Romii: sclavie și libertate: construirea și emanciparea unei
noi categorii etnice și sociale la nord de Dunăre: 1370-1974, Editura
Centrului Național de Cultură a Romilor, 2016.
Petre Petcuț, Delia Grigore, Mariana Sandu, „Istoria și tradițiile rromilor”.
Manual auxiliar, București Ro Media, 2003
Raportul ECRI privind România (al cincilea ciclu de monitorizare),
adoptat pe 3 aprilie 2019, publicat pe 5 iunie 2019 https://rm.coe.int/
fifth-report-on-romania-romanian-translation-/168094c9e7
94

DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021

Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei
naționale de integrare a romilor în România Focalizare pe precondiții
structurale și orizontale pentru implementarea cu succes a strategiei,
Direcția Generală justiție și consumatori, 2018, disponibil la https://
op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/3106a14d-b1ac11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF
Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei
naționale de integrare a romilor în România Identificarea petelor
oarbe în politica de incluziune a romilor. Direcția Generală Justiție
și Consumatori 2020, Comisia Europeană https://cps.ceu.edu/sites/
cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-societymonitoring-report-3-romania-2019-eprint-ro-fin.pdf
Secretariatul CoE pentru Convenția cadru privind protecția minorităților
naționale, cea de-a patra opinie-recomandare privind România
adoptată în data de 22 iunie 2017.
Svetlana Bounegru, „Regulamentul Organic al Moldavie 1837”, Smart
Press, Roma, Iulie 2011.
Șerboianu, Calinic I. Popp: Les Tsiganes. Histoire-EthnographieLinguistique-Grammaire- Dictionnaire. Payot, Paris, 1930.
Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare
durabilă, A/RES/70/1 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wpcontent/uploads/2020/08/Agenda-2030_RO.pdf
UNICEF și Asociația SAMAS Raport „Sarcina la adolescente în România”,
2019
UPR of Romania (3rd Cycle – 29th session), Listă tematică de recomandări,
114.54, 114.75, 114.74, 114.53
Viorel Achim „Țiganii în istoria României”, Editura Enciclopedică,
București, 1998

DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021

95

II. JURISPRUDENȚĂ
CAUZA IGNAT ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI:
UNELE OBSERVAȚII ȘI INTERPRETĂRI ASUPRA
CONȚINUTULUI JUDECĂȚII ECHITABILE
MARIA-BEATRICE BERNA*
Abstract:
The case clarifies a complex legal issue regarding the possibility of identifying the
elements of a fair hearing in accordance with the requirements of Article 6, paragraph 1 of
the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in
light of the contrary decisions advanced by the court of first instance and by the court of last
instance in regard to the guilt of the plaintiff, in this respect being instrumented a different
approach to the assessment of the evidence. In essence, the assessment of the implementation
of fair trial standards consists in reporting the construction of the legal arguments of the
court of first instance, respectively the legal arguments put forward by the appellate court
to the legal and jurisprudential requirements of the right to a fair trial. It is also necessary to
have an integrated view of the two legal arguments (put forward by the first instance and by
the appellate court) in order to observe the extent to which the correlation between the two
determines compliance with Article 6, paragraph 1 of the Convention.
Keywords: right to a fair trial, criminal limb, assessment of evidence, fair hearing,
hearing of witnesses
Résumé :
L’affaire clarifie une question juridique complexe concernant la possibilité d’identifier les
éléments d’un procès équitable conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
en tenant compte des décisions contraires du tribunal de première instance et de dernière
instance sur la culpabilité du plaignant, étant instrumentée à cet égard une approche différente
de l’appréciation de la preuve. En substance, l’évaluation de la mise en œuvre des normes d’un
procès équitable représente la méthode de rapporter la construction des arguments juridiques
du tribunal de première instance, respectivement des arguments juridiques avancés par la
cour d’appel aux exigences juridiques et jurisprudentielles du droit à un procès équitable. Il est
également nécessaire d’avoir une vision intégrée des deux arguments juridiques (ceux avancés
en première instance et ceux établis dans l’arrêt définitif) afin d’observer dans quelle mesure la
corrélation entre les deux conditionne le respect de l’article 6 § 1 de la Convention.
Mots-clés : droit à un procès équitable, le côté pénal, appréciation des preuves, procédure
équitable, audition de témoins
* Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu, e-mail: berna.beatrice@
yahoo.com.
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Stabilirea contextului general de analiză
Relevanța procedurii echitabile pentru sistemul de drept convențional1
rezultă din aplicarea considerentelor sale atât în dimensiunea civilă, cât
și în dimensiunea penală a cauzelor deferite soluționării Curții Europene
a Drepturilor Omului. Din ansamblul circumstanțelor cauzei rezultă
caracterul penal al problemei juridice analizate, acest fapt nefiind contestat
de participanți pe parcursul procedurilor. În egală măsură, criteriile instituite
de Curte în hotărârea Engel și alții împotriva Țărilor de Jos2 sunt aplicabile
circumstanțelor speței, nefiind contestate calificarea faptei (complicitate la
trafic de influență) ca infracțiune în acord cu reglementările de drept intern3
și nici natura infracțiunii sau pedeapsa corelativă faptei, astfel cum reiese din
reglementările interne.
Elementul supus dezbaterii ține de substanța procedurii echitabile,
diferența dintre soluțiile juridice pronunțate de instanța de fond și instanța
de apel fiind analizată din perspectiva recunoașterii și aplicării principiilor
egalității armelor și contradictorialității. Egalitatea armelor implică asigurarea,
în totalitatea elementelor cadrului procesual, a echilibrului între pretențiile,
susținerile și argumentele invocate de părți în scopul obținerii premiselor
necesare pentru ca fiecare parte să își poată descrie situația fără a fi poziționată
într-o stare de subordonare în raporturile cu adversarul procesual.4 Pentru
a permite aplicabilitatea riguroasă a cerinței judecății echitabile, Curtea
Europeană a stabilit că realizarea acesteia implică respectarea condițiilor
prevăzute în articolul 6 alineatul (3) din Convenție, fără a se limita însă la
Prin expresia „drept convențional” înțelegem normele cuprinse în Convenția europeană și în
Protocoalele adiționale la aceasta precum și principiile sau orientările de aplicare ale acestora
astfel cum sunt derivate din jurisprudența Curții Europene.
2
Cauza Engel și alții împotriva Țărilor de Jos, cererile nr. 5100/71; 5101/71; 5102/71;
5354/72;5370/72, hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de
8 iunie 1976, pct. 82-83 din conținutul hotărârii.
3
Conform articolului 291 din Codul Penal, infracțiunea de trafic de influenţă are următorul
conținut juridic: (1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase,
direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are
influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite
că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie
îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar
acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Banii, valorile sau orice alte
bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea
prin echivalent.
4
Pentru mai multe detalii, a se consulta Divizia Cercetare, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului, Ghid privind art. 6 din Convenţie, Dreptul la un proces echitabil (latura penală), 2014,
p. 21, paragraful 92.
1
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acest aspect. 5 Cadrul reglementării aferent articolului 6 alineatul (3) impune,
la nivelul procedurilor penale, ansamblul cerințelor adecvate protecției
persoanei acuzatului (care, în mod clasic, are o postură procesuală vulnerabilă)
explicitând drepturile acestuia6.
Miza judecății echitabile constă în integrarea drepturilor și libertăților
tuturor subiectelor de drept implicate, în același cadru procesual și prin
luarea în considerare a ansamblului elementelor cauzei. Astfel, deși necesară,
stipulația legală având vocația de a ocroti drepturile acuzatului, nu este
suficientă pentru garantarea echității procedurilor penale; în mod just,
reglementarea cuprinsă în articolul 6 alineatul (3) din Convenție trebuie să
fie susținută și de exercitarea puterii de apreciere a instanței de judecată în
condiții de independență și imparțialitate. Egalitatea și contradictorialitatea
sunt aspecte corelative judecății echitabile însă parametrii de manifestare a
acestora sunt distincți: egalitatea incumbă părților implicate în procedură, în
timp ce contradictorialitatea se aplică atât între părți, cât și în relația dintre
părți și instanța de judecată. În acest punct devine evidentă corespondența
dintre activitatea instanței de judecată în acord cu cerințele independenței și
imparțialității și asigurarea echilibrului în privința drepturilor și libertăților
părților implicate în judecată.
Corespondențe între contextul analitic general și elementele de fapt și
de drept ale cauzei
Speța7 evidențiază garantarea dreptului la un proces echitabil în dimen
siunea penală prin coroborarea dispoziției generale conținută în articolul 6
alineatul 1, prima teză8 din Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor
omului și a țlibertăților fundamentale9 cu normele speciale prevăzute de
Ibidem.
Orice acuzat are, mai ales, dreptul: a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă
pe care o înțelege și în mod amănunțit, despre natura și cauza acuzației aduse împotriva sa; b)
să dispună de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale; c) să se apere el însuși sau
să fie asistat de un apărător ales de el și, dacă nu dispune de mijloacele necesare remunerării
unui apărător, să poată fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiției
o cer; d) să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obțină citarea și audierea
martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării; e) să fie asistat gratuit de un
interpret, dacă nu înțelege sau nu vorbește limba folosită la audiere.
7
Cauza Ignat împotriva României,cererea nr. 17325/16, hotărârea pronunțată de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului la data de 9 noiembrie 2021.
8
Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public și în
termen rezonabil, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va
hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei
oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa.
9
Adoptată la 4 noiembrie 1950 și intrată în vigoare la 3 septembrie 1953. Brevitatis causa,
vom utiliza pe parcursul lucrării sintagmele „Convenția europeană” sau „Convenția”
5
6
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articolul 6 alineatul (3), litera d) având ca obiect drepturile reglementate în
favoarea acuzatului10. Statuând asupra domeniului de aplicare al cauzei, Curtea
Europeană a reținut susținerile formulate de părți în acord cu dispozițiile
cuprinse în articolul 6 alineatul (1) din Convenție, acordând atenție faptului
că instanța de apel a anulat hotărârea instanței de fond prin care era dispusă
achitarea reclamantului, procedând astfel în absența administrării de noi probe
sau a audierii suplimentare a martorilor. Instanța europeană a considerat că
temeiul legal indicat de articolul 6 alineatul (3) litera d) din Convenție nu
comportă o semnificație specială asupra soluționării cauzei întrucât, din
ansamblul elementelor cauzei rezultă că nu există susțineri concrete în sensul
nerespectării dreptului acuzatului de a solicita audierea propriilor martori.11
Reclamantul a fost achitat la judecata în primă instanță de infracțiunea de
complicitate la trafic de influență, fundamentul juridic al soluției pronunțate
în speță bazându-se pe principiul libertății aprecierii probelor și pe modul
în care aplicarea acestui principiu poate fi determinantă pentru realizarea în
plan concret a prezumției de nevinovăție. Instanța de fond a reținut că probele
privitoare la implicarea penală a reclamantului sunt insuficiente pentru a stabili
în mod clar că reclamantul a acționat în susținerea activității infracționale
a celorlalți participanți și avea cunoștință de caracterul ilegal al acțiunilor
întreprinse de aceștia. Transcrierile conversațiilor telefonice ale reclamantului
care făceau trimitere la colectarea unei sume de bani nu stabileau în mod
necesar o legătură de cauzalitate directă cu infracțiunea traficului de influență
și nu puteau fi coroborate cu alte probe materiale depuse la dosarul cauzei.12
Ca urmare a apelului formulat de procuror privind achitarea reclamantului,
instanța de apel a reevaluat probatoriul administrat în fața instanței de fond și
a abordat o nouă perspectivă cu privire la acesta. Răsturnând ab initio logica
de apreciere a probelor stabilită de instanța de fond, instanța de apel a statuat
că declarațiile martorilor depuse la judecata cauzei în primă instanță nu sunt
suficiente pentru a demonstra că reclamantul nu avea cunoștință de implicarea
sa în comiterea unei fapte ilegale.13
pentru a desemna Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale.
10
Orice acuzat are, mai ales, dreptul (…) să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării
și să obțină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării.
11
Paragraful nr. 45 din hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în
cauza Ignat împotriva României.
12
Paragrafele nr. 21-25 din hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
în cauza Ignat împotriva României.
13
Paragraful nr. 37 din hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în
cauza Ignat împotriva României.
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Corelând faptele expuse în cauză, instanța europeană a achiesat la
solicitările reclamantului referitoare la admisibilitatea cererii sale întemeiate
pe normele articolului 6 alineatul (1) din Convenție. În acest sens, Curtea
Europeană a observat că reclamantul a invocat că dreptul său la un proces
echitabil nu a fost respectat în contextul în care instanța de apel a anulat soluția
de achitare pronunțată de instanța de fond în absența realizării unor noi
acțiuni asupra probatoriului administrat în cursul judecății în primă instanță.
Declarând admisibilă cauza, instanța europeană indică articolul 6
alineatul (1) din Convenție ca unic temei juridic al cauzei, fiind recunoscută
imposibilitatea Curții Europene de a se substitui instanțelor naționale în
materia modului de administrare a probatoriului incident speței precum
și imposibilitatea instanței europene de a decide în privința modului de
apreciere a probelor. În jurisprudența dezvoltată anterior de către instanța
europeană, este reiterată competența acesteia – limitată la aspectele de aplicare
și interpretare a dreptului convențional. De asemenea este subliniat modul de
delimitare a competenței Curții Europene de sfera de acțiune a instanțelor
naționale – aceasta din urmă fiind consacrată marjei de apreciere a statelor.
Pe cale jurisprudențială, Curtea explicitează modul de evaluare a garantării
dreptului la un proces echitabil în contextul administrării probatoriului
într-o speță dată. În cauza Lamatic împotriva României14 instanța europeană
evidențiază un raționament logico-juridic axat pe multiple ipoteze care reflectă
modus operandi a aplicării dreptului la un proces echitabil în jurisprudența
Curții: (1) articolul 6 nu definește criteriile de admisibilitate a dovezilor sau
modul în care pot fi apreciate dovezile, aceste atribuții revenind instanțelor
naționale; (2) Curtea poate aprecia dacă procedurile aplicabile unei anumite
cauze au fost compatibile cu garanțiile procedurii echitabile; (3) este necesar
a fi examinată cu prudență posibilitatea instanței de apel de a evalua, în acord
cu cerințele unui proces echitabil, chestiunile substanțiale ale cauzei fără
o evaluare directă a probelor produse de acuzat sau de martor; (4) Curtea
Europeană operează o distincție clară între competența instanței de apel de a
aprecia situația de fapt și situația de drept cu ocazia reevaluării cauzei: instanța
de apel garantează judecata echitabilă în măsura în care nu procedează la o
restabilire a situației de fapt, ci se rezumă doar la o altă interpretare juridică
susceptibilă să conducă la o soluție legală diferită; (5) dacă elementele de fapt
și de drept ale speței sunt intrinsec relaționate astfel încât nu poate fi operată o
delimitare clară între cele două categorii, instanța de apel poate aplica dreptul
Cauza Lamatic împotriva României, cererea nr. 55859/15, hotărârea pronunțată de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului la data de 1 decembrie 2020.
14
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la un proces echitabil în măsura în care retrimite cauza la instanța inferioară
în scopul rejudecării. 15
Glosă asupra argumentelor juridice formulate de instanța europeană
în soluționarea speței
Premisa abordată de Curtea Europeană în evaluarea cauzei rezidă în
identificarea gradului în care particularitățile procedurilor (desfășurate
înaintea instanței de fond și a instanței de apel) sunt convergente pentru
realizarea în plan concret a conținutului dreptului la un proces echitabil.
După cum afirma instanța europeană pe cale jurisprudențială16 evaluarea
particularităților cauzei trebuie să fie realizată în mod comprehensiv, prin
luarea în considerare a totalității elementelor de fapt și de drept ale cauzei și
prin integrarea acestora în cadrul general al exigențelor dreptului la un proces
echitabil construit de instanța europeană prin soluțiile pronunțate anterior în
spețe similare.
Primul criteriu evaluat de instanța europeană se raportează la modul în
care instanța de apel a stabilit vinovăția reclamantului în cauza în care acesta
a fost anterior achitat de către instanța de fond. Prima facie, este reținut că
reclamantul a fost audiat atât de instanța de fond, cât și de instanța de apel,
constatându-se respectarea dreptului la un proces echitabil în dimensiunea
privitoare la drepturile acuzatului. În soluțiile pronunțate anterior de Curte
în materia dreptului la un proces echitabil, a fost analizat raportul dintre
competențele instanței de fond și cele ale instanței de apel în contextul
în care la judecata apelului s-a creat o situație mai gravă pentru reclamant
(soluția de achitare pronunțată la fond nu a fost validată în apel). Astfel, în
paragraful 33 din hotărârea pronunțată de instanța europeană în cauza Júlíus
Þór Sigurþórsson împotriva Islandei, este analizată limita competenței instanței
de apel în corelație cu garanțiile procedurii echitabile: pentru ca instanța de
apel să acționeze în mod legal și echitabil, aceasta poate să evalueze elementele
de fapt și de drept ale speței fără a realiza, în mod necesar și reaudierea
inculpatului. Această soluție se impune dacă aprecierea elementelor de fapt
și de drept nu este plasată într-o relație de cauzalitate directă cu stabilirea
vinovăției sau nevinovăției inculpatului. În ipoteza în care instanța de apel este
sesizată inclusiv cu evaluarea, prin luarea în considerare a tuturor elementelor
Raționamentul este extras din hotărârea pronunțată de Curtea Europeană în cauza Júlíus
Þór Sigurþórsson împotriva Islandei, cererea nr. 38797/17, la data de 16 iulie 2019, preluat și
citat de instanța europeană în hotărârile pronunțate în cauzele Lamatic împotriva României și
Ignat împotriva României.
16
Cauza Kashlev împotriva Estonia, cererea nr. 22574/08, hotărârea pronunțată de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului la data de 26 aprilie 2016.
15
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cauzei, a vinovăției sau nevinovăției inculpatului, procedura echitabilă implică
relaționarea directă și personală cu acesta.17
Un alt criteriu supus analizei Curții Europene este reprezentat de regulile
procedurale de audiere a martorilor în fața instanțelor de fond și de apel.
Regulile derivate din jurisprudența anterioară a Curții indică faptul că audierea
martorilor propuși de părțile litigante trebuie să fie garantată și realizată în
condiții de egalitate și contradictorialitate. Egalitatea constituie principala
premisă a aplicării principiului contradictorialității în sensul prevăzut de
articolul 6 alineatul (3) litera d), respectiv inculpatul poate formula contestații
cu privire la veridicitatea celor susținute de martorii acuzării sau poate pune
la îndoială probitatea/moralitatea acestora din urmă. Garanțiile conținute
în articolul 6 alineatul (3) din Convenție exprimă materializarea juridică a
dreptului la un proces echitabil în dimensiunea dreptului la apărare. Fiind
o exigență fundamentală a societății democratice, dreptul la apărare poate
fi limitat/restricționat doar în ipoteze de excepție. Soluțiile restricționării/
limitării vor fi aplicate exclusiv în absența identificării altor mijloace care să
permită manifestarea dreptului la apărare într-o marjă mai amplă.18 Aplicând
aceste principii generale la coordonatele speței, instanța europeană reține că
reclamantul nu a contestat veridicitatea expunerilor martorilor sau probitatea
acestora, iar instanța de apel a luat în considerare declarațiile martorilor
(dat fiind faptul că acestea nu au fost contestate). Soluția pronunțată de
instanța de apel se bazează pe reevaluarea depozițiilor martorilor ținând
cont de ansamblul circumstanțelor în care a fost evaluat probatoriul: instanța
inferioară nu a luat în considerare înregistrările și transcrierile convorbirilor
telefonice la momentul stabilirii soluției juridice și nu a invocat în acest sens o
justificare corespunzătoare. Instanța de apel a procedat la invalidarea modului
de apreciere a probatoriului administrat în cauză subliniind că declarațiile
martorilor expuse în fața primei instanțe nu constituie elemente suficiente
pentru exonerarea reclamantului.
Pornind de la aceste coordonate, Curtea Europeană reține că aspectul
asupra căruia instanța de apel a fost chemată să se pronunțe în contextul
evaluării condamnării reclamantului constă în corecta coroborare a probelor
testimoniale cu alte probe de natură materială, precum filmările și transcrierile
convorbirilor telefonice. Instanța de apel a restabilit ierarhia probelor,
subliniind caracterul subiectiv al declarațiilor martorilor (prin esența sa, proba
testimonială evocă întâmplările petrecute la momentul comiterii faptelor din
perspectivă personală) în relație cu probele materiale (care prezintă realitatea
Cauza Júlíus Þór Sigurþórsson împotriva Islandei, cererea nr. 38797/17, hotărârea pronunțată
de Curtea la data de 16 iulie 2019.
18
Divizia Cercetare, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Ghid privind art. 6 din
Convenţie, Dreptul la un proces echitabil (latura penală), 2014, p. 51.
17
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în mod obiectiv) și acordând prioritate celor din urmă. Această perspectivă
adoptată de instanța de apel în materie probatorie este argumentată de
următoarele constatări: (1) spre deosebire de proba testimonială, probatoriul
alcătuit din filmări și din transcrierile convorbirilor telefonice poate fi cercetat
în mod direct și nemijlocit de instanța de apel; (2) probele materiale sunt
corelate cu ansamblul circumstanțelor cauzei; (3) reclamantul nu a evidențiat
alte probe pe care instanța de apel ar fi putut să le examineze în vederea
soluționării definitive a cauzei, alegând să rămână în pasivitate cu privire la
exercitarea dreptului său.
Din argumentația instanței europene rezultă, pe de o parte, că a fost
realizată procedura echitabilă în dimensiunea corespunzătoare dreptului la
apărare garantat inculpatului. După cum reține Curtea în paragrafele 49 și
50 din hotărârea pronunțată în cauză, reclamantul a fost audiat de ambele
instanțe (de instanța de fond și de instanța de apel), fiind asigurată în privința
acestuia posibilitatea de a se apăra prin expunerea situației de fapt în acord cu
interpretarea și opiniile sale personale. Totodată, diferența de logică juridică
exprimată în opiniile contare pronunțate de instanța de fond și de instanța de
apel nu s-a bazat pe punerea la îndoială a credibilității martorilor, ci pe modul
distinct de apreciere a probelelor materiale (înscrisuri, filmări, transcrieri ale
convorbirilor telefonice). În raport cu martorii audiați în fața primei instanțe,
reclamantul nu a susținut că a întâmpinat dificultăți legate de exercitarea
dreptului său de a interoga martorii sau de a fi prezent la momentul interogării
acestora. Pe de altă parte, a fost asigurată procedura echitabilă prin raportare la
legitimitatea instanței de apel de a acționa în sensul anulării hotărârii de achitare
pronunțată de instanța de fond și condamnării reclamantului. Conform Curții
Europene, soluția avansată de instanța de apel este în acord cu procedura
echitabilă în temeiul următoarelor argumente: (1) probele non-testimoniale
reflectă mai cuprinzător ansamblul situației evocată în speță; (2) probele
non-testimoniale nu se corelează cu susținerile reclamantului privitoare la
fapta penală analizată în speță; (3) în temeiul libertății aprecierii probelor și
în virtutea motivelor expuse la punctele 1 și 2 instanța de apel a procedat la
emiterea soluției de condamnare a reclamantului.19
Având ca temei argumentația expusă în rândurile de mai sus, Curtea
Europeană a Drepturilor Omului a decis în unanimitate că în cauza Ignat
împotriva României au fost respectate cerințele procedurii echitabile înscrise în
articolul 6 alineatul (1) din Convenția europeană privind apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale.
Paragrafele nr. 56-59 din hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
în cauza Ignat împotriva României.
19

DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021

103

Bibliografie:

1. C
 auza Engel și alții împotriva Țărilor de Jos, cererile nr. 5100/71; 5101/71;
5102/71; 5354/72;5370/72, hotărârea pronunțată de Curtea Europeană
a Drepturilor Omului la data de 8 iunie 1976;
2. C
 auza Ignat împotriva României, cererea nr. 17325/16, hotărârea
pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de
9 noiembrie 2021;
3. C
 auza Júlíus Þór Sigurþórsson împotriva Islandei, cererea nr. 38797/17,
hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la
data de 16 iulie 2019;
4. C
 auza Kashlev împotriva Estonia, cererea nr. 22574/08, hotărârea
pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 26
aprilie 2016;
5. C
 auza Lamatic împotriva României, cererea nr. 55859/15, hotărârea
pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 1
decembrie 2020;
6. C
 onvenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil;
7. D
 ivizia Cercetare, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Ghid privind
art. 6 din Convenție, Dreptul la un proces echitabil (latura penală), 2014.

104

DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021

III. RECENZII
COVID-19 ȘI DREPTURILE OMULUI – MORTEN KJAERUM,
MARTHA F. DAVIS ȘI AMANDA LYONS, COORD.,
(ROUTLEDGE, 2021)
ANDREEA MOROIANU*
Abstract:
The COVID-19 pandemic has had and still has an impact on our lives. In this context,
the volume edited by Morten Kjaerum, Martha F. Davis and Amanda Lyons provides a
perspective on how to secure human rights during pandemics. The socio-economic impacts
of COVID-19 are closely linked to marginalisation, discrimination, democracy and inclusion.
Each one of the 23 authors who contributed to this book provides different insights on the
effects of the current pandemic on different human rights. Considering the vast array of
issues tackled by this volume, one can understand how pre-existing conditions have a direct
effect on the way the pandemic unfolded in various countries and how various sectors have
been affected, from the perspective of measures adopted by governments and human rights
violations. The volume is written during the first year of the COVID-19 pandemics, however,
it provides lessons that can help one understand the importance of applying a human rightsbased approach in the recovery plans. In the foreword, Olivier de Schutter, UN Special
Rapporteur on extreme poverty and human rights, highlights the importance of human rights
in times of crisis and the idea of international support and partnerships to overcome times
like these and to build back better.
Keywords: COVID-19, marginalisation, democracy, human rights based approach,
recovery plans, 2030 Agenda
Résumé :
La pandémie de COVID-19 a eu et continue d’avoir un impact sur nos vies. Dans ce
contexte, l’ouvrage edi par Morten Kjaerum, Martha F. Davis et Amanda Lyons offre une
perspective sur la manière de garantir les droits de l’homme pendant les pandémies. Les
impacts socio-économiques de COVID-19 sont étroitement liés à la marginalisation, la
discrimination, la démocratie et l’inclusion. Chacun des 23 auteurs qui ont contribué à cet
ouvrage apporte une vision différente sur les effets de la pandémie actuelle sur les différents
droits de l’homme. Compte tenu du vaste éventail de questions abordées dans cet ouvrage, on
peut comprendre comment les conditions préexistantes ont un effet direct sur le déroulement
de la pandémie dans divers pays et comment divers secteurs ont été touchés, du point de
* E-mail: andreea.moroianu@irdo.ro
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vue des mesures adoptées par les gouvernements et des violations des droits de l’homme.
L’ouvrage a été écrit pendant la première année de la pandémie de COVID-19, mais il fournit
des leçons qui peuvent aider à comprendre l’importance d’appliquer une approche fondée
sur les droits de l’homme dans les plans de relance. Dans l’avant-propos, Olivier de Schutter,
Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, souligne
l’importance des droits de l’homme en temps de crise et l’idée d’un soutien et de partenariats
internationaux pour surmonter des périodes comme celles-ci et mieux reconstruire.
Mots-cles : COVID-19, marginalisation, démocratie, approche fondée sur les droits de
l’homme, plans de relance, L’Agenda 2030

Volumul „COVID-19 și drepturile omului1” reprezintă o analiză din
diferite perspective ale efectelor pandemiei curente asupra drepturilor omului,
fiind coordonat de Morten Kjaerum, Martha F. Davis și Amanda Lyons,
reunind 23 de autori cu renume în lumea specialiștilor de drepturile omului.
Cuvântul înainte este semnat de Olivier de Schutter, Raportor special al ONU
privind sărăcia extremă. Acesta prezintă impactul puternic pe care pandemia
l-a avut la nivel economic și social, dar și măsurile luate, de exemplu, la nivelul
Uniunii Europene, unde multe state au declarat starea de urgență pentru a
stopa răspândirea acestui virus. De altfel, parte dintre măsurile adoptate
de state la nivel mondial au avut ca efect restrângerea anumitor drepturi și
libertăți, monitorizarea persoanelor, dar, în același timp, s-au adoptat și
măsuri speciale de protecție socială pentru persoanele aparținând celor mai
vulnerabile categorii. Totodată, Olivier de Schutter subliniază importanța
abordării bazate pe drepturile omului care ar permite consolidarea protecției
sociale pe termen lung, având în vedere că măsurile de sprijin ar fi bazate pe
o relație clară între drepturi și obligații. Potrivit acestuia, drepturile omului
pot juca trei roluri în cazul unor perioade de criză: reprezintă o măsură de
siguranță împotriva riscurilor de abuz (din partea puterii executive), pot
reprezenta orientări pentru eforturile de redresare post-pandemie și pot duce
la noi forme de cooperare internațională.
Volumul este compus din trei părți care abordează aspecte diferite,
respectiv: Drepturile omului în perioade de criză sanitară, Vulnerabilitate și
inegalitate, Baze pentru coeziunea socială.
Prima parte, formată din trei capitole, se referă în principal la lecțiile
învățate din epidemiile și pandemiile care s-au manifestat în trecut și felul
în care acestea pot fi aplicate în prezent și în viitor. A doua parte analizează
vulnerabilități și inegalități care au efecte asupra realizării drepturilor omului.
COVID-19 and Human Rights, edited by Morten Kjaerum, Martha F. Davis, and Amanda
Lyons, Routledge, 2021.
1

106

DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021

Se au în vedere aspecte ce țin de inegalități digitale, spațiale2 și rasiale. Partea
a treia prezintă elementele ce țin de o societate coerentă care au fost afectate
de pandemia de COVID-19, discutând și aspecte care țin de modalitatea în
care ar trebui să acționeze statele. Concluziile volumului se concentrează pe
importanța pe care o are în viitor o abordare bazată pe drepturile omului
pentru a asigura, în egală măsură, drepturi economice, sociale, politice, civile
și culturale.
În primul capitol, Steven L.B. Jensen3 prezintă pandemii din trecut dintr-o
perspectivă istorică a drepturilor omului. Autorul analizează relația dintre
epidemii și dreptul la sănătate, făcând trimitere la focarele de tifos, holeră,
gripa din 1918 și HIV/SIDA.
Martin Scheinin4 și Helga Molbœk-Steensig5 analizează diferențele
dintre răspunsurile populiste la pandemie și cele bazate pe drepturile omului.
Astfel, un răspuns bazat pe drepturile omului este definit în primul rând de
recunoașterea drepturilor și a valorii egale a fiecărei persoane, iar în al doilea
rând de caracterul incluziv, democratic, bazat pe dovezi, care acordă atenție
protecției grupurilor și persoanelor vulnerabile. Pe de cealaltă parte, un
răspuns populist utilizează retorici care au scopul de a diviza societatea și pot
avea ca efect înrăutățirea situației de criză. Autorii prezintă o listă cu douăzeci
de orientări pentru strategii naționale împotriva COVID-19 care se bazează
pe drepturile omului. Printre acestea se numără atenția specială acordată
membrilor grupurilor vulnerabile, nelimitându-se la persoane vârstnice,
asigurarea unor mijloace de transport sigure (din perspectiva distanțării
fizice, a asigurării fluxului de aer), introducerea unor măsuri voluntare sub
forma unor recomandări bazate pe dovezi, dar și, dacă este cazul, introducerea
unor măsuri obligatorii, precum limitarea sau interzicerea evenimentelor cu
un număr mare de participanți, restricții asupra întâlnirilor publice, însă cu
oferirea de alternative (de ex. activități online și offline, evenimente multiple
cu un număr redus de participanți, obligativitatea de a purta mască).
Capitolul trei studiază necesitatea și proporționalitatea măsurilor care se
adoptă atunci când societățile se confruntă cu o pandemie. În primul rând,
se prezintă obligațiile statelor potrivit dreptului internațional al drepturilor
omului și reglementările internaționale privind Sănătatea în ceea ce privește
protejarea populației de boli infecțioase. În al doilea rând introduce abordarea
Inegalitatea spațială se referă la distribuția inegală a resurselor și serviciilor la nivelul
diferitelor zone și locuri.
3
Cercetător în cadrul Institutului Danez pentru Drepturile Omului.
4
Profesor de Drept internațional și Drepturile Omului, primul raportor special al Națiunilor
Unite pentru drepturile omului și combaterea terorismului.
5
Cercetător în cadrul proiectului „Human Rights in the Endgame of the COVID-19
Pandemic” de la Institutul Universitar European.
2
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bazată pe drepturile omului care a fost dezvoltată ca răspuns la HIV/SIDA,
care militează împotriva discriminării și a stigmatului ca instrumente
de sănătate publică. De asemenea, capitolul analizează măsurile care au
restricționat libertatea de circulație care au fost adoptate în statele europene
din perspectiva dreptului la sănătate și a drepturilor omului. Autoarea,
Katharina Ó Cathaoir6, prezintă obligațiile statelor cu privire la protecția
vieții și a sănătății din perspectiva Comitetului pentru Drepturile Omului,
a Curții Europene a Drepturilor Omului. Astfel, se reamintește principiul
asigurării disponibilității, accesibilității, calității și a caracterului acceptabil în
domeniul sănătății și a îngrijirilor de sănătate, care presupun asigurarea unui
număr suficient de personal angajat în domeniu, acces fără discriminare la
servicii de sănătate, calitate a serviciilor oferite și un preț accesibil. Așadar,
drepturile omului și dreptul internațional în domeniul sănătății subliniază că
statele trebuie să creeze condiții pentru a preveni bolile și să construiască o
infrastructură corespunzătoare în domeniul sănătății publice.
Tove H. Malloy7 aduce în discuție comunicarea cu privire la riscurile
generate de COVID-19, din perspectiva dreptului la informație și al participării.
Autorul amintește că uneori, chiar și în cazurile în care autoritățile reușeau să
asigure dreptul la informare al tuturor membrilor societății, acestea nu puteau
să se asigure că informațiile erau înțelese efectiv. La nivelul ONU, OMS,
OHCHR, OSCE și al Consiliului Europei s-a dezbătut importanța transmiterii
informațiilor cu privire la măsurile adoptate în contextul pandemiei într-o
manieră transparentă și accesibilă tuturor categoriilor populațiilor, inclusiv prin
asigurarea traducerii acestora în limbile minorităților dintr-un stat, dar și prin
utilizarea unui limbaj simplificat. În continuare autorul prezintă principalele
caracteristici ale dreptului la informare, amintind că acesta este strâns legat
de democrație, transparență și luarea deciziilor într-o manieră participativă.
În plus, dreptul la informare presupune ca receptorul informației să ajungă
într-o poziție care îi permite să ia decizii informate. Capitolul amintește și de
așa numita infodemie, existentă în zilele noastre, care se datorează transmiterii
rapide de informații, chiar și a celor neverificate. De asemenea, se subliniază că
un element esențial în transmiterea informației este reprezentat de încrederea
acordată persoanei care transmite mesajele de la început.
Martha F. Davis8 analizează în capitolul 5 costurile inegalității din
perspectiva drepturilor omului, având în vedere că disparitățile existente în
perioada pre-pandemică s-au intensificat. Analiza pornește de la declarația
Conferențiar la Facultatea de drept a Universității din Copenhaga.
Profesor de Studii Europene în cadrul Europa-Universität Flensburg din Germania.
8
Profesor de drept în cadrul Universității Northeastern din Boston, Massachusetts, co-director
al programului privind drepturile omului și economia globală.
6
7
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lui Philip Alston9 potrivit căruia „sărăcia extremă este inevitabil susținută
de inegalitatea radicală”, așadar eforturile de combatere a inegalității ar
trebui să reprezinte o prioritate pentru cei care se ocupă de reducerea
sărăciei. Astfel, răspunsurile statelor de redresare ar trebui să fie centrate pe
reducerea inegalităților, pentru că acestea divizează comunități și au impact
asupra tuturor drepturilor omului, fie civile, politice, economice, sociale sau
culturale. Capitolul analizează trei domenii în care se remarcă inegalitatea
care, în contextul pandemiei de COVID-19, au un impact devastator asupra
persoanelor aflate în condiții vulnerabile, respectiv: inegalități digitale,
inegalități spațiale și inegalități rasiale sistemice. Astfel, în ceea ce privește
inegalitățile ce țin de spațiu se au în vedere mai multe drepturi ce se încadrează
în sfera socio-economică.
În capitolul 6, Elina Castillo Jiménez10 abordează problema rasială în
dreptul internațional, plecând de la evenimentele din SUA care au urmat
decesului lui George Floyd, mai exact dezvoltarea mișcării Black Lives Matter.
Autoarea menționează că rasismul sistemic, care are efecte asupra realizării
drepturilor persoanelor de origine africană, nu este valabil doar pentru Statele
Unite. În plus, menționează că persoanele de origine africană sau latină se
confruntă cu efecte mai grave ca urmare a COVID-19, din cauza marginalizării
sau a lipsei veniturilor suficiente. De asemenea, capitolul prezintă modul
în care au reacționat ONU și spațiul Inter-american la momentele esențiale
legate de justiția rasială, arătându-se importanța consolidării standardelor
dreptului internațional al drepturilor omului pentru a aborda eficient cauzele
discriminării rasiale și pentru a sprijini justiția transformativă.11
Zarizana Abdul Aziz12 și Janine Moussa13 abordează violența împotriva
femeilor în contextul COVID-19. Autoarele prezintă modul de manifestare
al violenței împotriva femeilor, examinând felul în care pandemia a dus la
creșterea violenței împotriva femeilor, din cauza factorilor de risc, a izolării
sociale și a prezenței pe internet. De asemenea, sunt prezentate provocările și
oportunitățile apărute ca urmare a pandemiei cu privire la accesul la servicii
și la sistemul de justiție, responsabilitatea la locul de muncă și decalajul
Fost Raportor special al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului privind sărăcia extremă.
Avocat de drepturile omului, cercetările sale sunt axate pe respectarea dreptului internațional
de către state, sistemul Inter-american de drepturile omului.
11
Justiția transformativă reprezintă un cadru politic și o abordare de răspuns la violențe,
vătămări și abuzuri. Aceasta urmărește să răspundă la violențe fără a crea mai multă violență
și/sau să se implice în reducerea vătămărilor pentru a diminua violența
12
Avocat de drepturile omului, co-fondator al Due Diligence Project, implicată în inițiative ce
vizează egalitatea de gen și lupta împotriva violenței.
13
Avocat de drepturile omului, cu peste 15 ani de experiență în domeniul drepturilor femeilor
și accesul la justiție.
9
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digital dintre femei și bărbați. În ceea ce privește responsabilitatea la locul
de muncă, autoarele susțin că în contextul în care se lucrează de acasă apare
un nivel suplimentar de verificare din partea angajatorului care poate preveni
și răspunde la cazurile de violență domestică. În concluziile capitolului
sunt formulate o serie de recomandări pentru state, astfel încât răspunsul
la pandemia de COVID-19 să aibă în vedere impactul asupra femeilor și al
fetelor.
Gerard Quinn, Raportorul Special al ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilități, prezintă o perspectivă asupra dizabilității în contextul pandemiei.
Astfel, autorul menționează cât de importantă este trecerea de la modelul
medical la modelul bazat pe drepturile omului în contextul dizabilității. Cel
din urmă este centrat pe demnitate, autonomie și egalitate incluzivă. Quinn
arată că modelul medical s-a reflectat în măsurile de prevenție adoptate în
multe state, care nu au luat în considerare diversitatea nevoilor persoanelor
cu dizabilități, subliniind că un răspuns corespunzător la pandemie ar fi fost
posibil numai dacă persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative
ar fi fost implicate în planificare de la început. Sistemul de sprijin pentru
persoanele cu dizabilități s-a dovedit a fi deosebit de fragil, astfel că trecerea la
noua paradigmă bazată pe drepturile omului este necesară pentru a putea face
față și unor eventual dezastre din viitor.
Aspecte privind viața și decesele din închisori sunt prezentate de Hope
Metcalf, director executiv al Centrului Schell pentru Drepturile internaționale
ale omului și lector la Yale Law School. Astfel, autoarea prezintă situațiile
cu care se confruntă persoanele aflate în detenție în perioada pandemiei și
implicațiile pe care suprapopularea spațiilor de detenție le au asupra stării de
sănătate a deținuților, sugerând că în sistemele guvernate de drepturile omului
încarcerarea ar trebui văzută doar ca aparținând secolului al XIX-lea, fiind
incompatibilă cu egalitatea și demnitatea umană. Răspândirea virusului a arătat
că spațiile de detenție reprezintă un loc ideal de multiplicare având în vedere
condițiile de dormit și de luat masa în spații mici și neventilate, acces limitat
la igienă de bază și resurse medicale. Practic, în contextul penitenciarelor și
închisorilor, principalele măsuri de stopare a răspândirii virusului – igienă de
bază și distanțare socială – nu au fost posibile. Autoarea analizează măsurile
adoptate în diferite state pentru a combate răspândirea virusului în spațiile de
detenție, fie că acestea încercau să reducă numărul de persoane încarcerate, fie
că încercau să izoleze aceste spații.
Ian M. Kysel14 prezintă oportunități pentru promovarea protecției
drepturilor tuturor migranților. Acesta susține că răspunsul Statelor Unite ca
urmare a pandemiei a afectat migranții și refugiații, menționând 5 domenii care
14
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arată provocările cu care se confruntă persoanele aflate în tranzit, respectiv:
închiderea granițelor, inclusiv pentru cei care fug de persecuție și tortură; rele
tratamente bazate pe rasism și xenofobie; repatrierea în masă a lucrătorilor
migranți; obstacolele în calea accesului migranților la tratamente de sănătate;
și eșecul de a asigura educația copiilor migranți. Cu toate acestea, la nivel
internațional și regional există schimbări care pot asigura recunoașterea și
protecția consecventă a drepturilor migranților și refugiaților.
Amanda Lyons15 discută despre drepturile omului și sectorul privat,
menționând posibilitatea schimbării paradigmei în două posibile direcții – fie
consolidarea capitalismului și preluarea conducerii de către sectorul privat, fie
o direcție mai favorabilă drepturilor omului, care modifică dinamica puterii
dintre sectorul privat și cel public, având în centru persoanele, ca titulare
de drepturi. Capitolul analizează Agenda ONU pentru Dezvoltare Durabilă
și potențialul acesteia de a susține politici de redresare juste, durabile, care
reafirmă drepturile omului. În contextul COVID-19, Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă sunt prezentate ca un ghid pentru a asigura că eforturile de redresare
economică integrează o abordare care răspunde problemelor pe termen scurt
și lung ce țin de sărăcie, inegalitate și mediu înconjurător. Agenda 2030 este
un instrument imperfect; chiar dacă Obiectivele de Dezvoltare Durabilă fac
referiri la transformare, autodeterminare, colaborare și incluziune, aceste
concepte sunt doar o iluzie dacă o persoană nu își poate exercita drepturile
omului. Autoarea subliniază că abordarea bazată pe drepturile omului trebuie
să fie robustă și pragmatică, având nu doar rolul de a aborda cauzele care stau
la baza încălcărilor de drepturile omului, dar și de a insista asupra reafirmării
rolului unui cadru al drepturilor omului.
Capitolul 12, semnat de Ana María Suárez Franco16, dezbate aspecte
privind aplicarea dreptului la hrană, prezentând lecțiile învățate pentru
transformarea sistemelor de alimentație. Potrivit unui raport al Organizației
pentru Alimentație și Agricultură cel puțin 83 de milioane de persoane ar putea
suferi ca urmare a foametei în anul 2020, ca rezultat al recesiunii economice
declanșate de COVID-19. Capitolul prezintă dreptul la hrană și relația
acestuia cu suveranitatea, siguranța alimentară și sistemele de alimentație,
descrierea impactului pandemiei asupra dreptului la hrană, punctele forte
ale propunerilor mișcărilor rurale, dar și recomandări. Pandemia a provocat
crize alimentare în mai multe regiuni ale lumii, dar acestea sunt generate și de
condiții preexistente printre care se numără: acapararea terenurilor, care este și
o cauză a transmiterii de boli de la animale la oameni, politicile de prioritizare
Director Executiv al Centrului pentru Drepturile Omului din cadrul Facultății de Drept a
Universității Minnesota, SUA.
16
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a producției alimentare agroindustriale, regimuri alimentare bazate pe
produse ultra-procesate, inegalități și discriminare. Autoarea dă exemplul
restricționării distribuției de către cooperative agricole (de exemplu în Italia,
Spania și Elveția), chiar dacă rafturile magazinelor erau golite, iar alimentele
proaspete produse de țărani se perimau. Autoarea concluzionează că sectorul
privat din industria agroalimentară influențează deciziile guvernelor, iar micii
producători sunt neglijați sistematic, deși ei sunt cei care produc 80% din
alimentele existente la nivel mondial.
În capitolul 13, Pedi Obani17 aduce în discuție drepturile la apă și la
salubritate. Autoarea analizează modul în care pandemia de coronavirus a
influențat serviciile de furnizare a apei, salubritate și igienă și modalitatea
prin care drepturile la apă și salubritate pot consolida reziliența în timpul
pandemiilor, plecând de la evoluția celor două drepturi în sistemul drepturilor
omului. În scopul de a preveni infectarea este esențial accesul la servicii de
apă, salubritate și igienă, inclusiv existența unei cantități suficiente de clor în
sistemele de alimentare cu apă, printre alte măsuri recomandate. Impactul
pandemiei asupra drepturilor la apă și salubritate s-a manifestat în cel puțin
trei moduri: disponibilitatea serviciilor, accesibilitatea din punct de vedere al
prețului, dar și impactul asupra reglementării serviciilor. Autoarea amintește
că intervențiile care au avut loc în scopul îmbunătățirii accesului la servicii
de apă, salubritate și igienă în timpul pandemiei, îndeosebi pentru grupurile
vulnerabile, au implicat parteneriate între guverne și alte părți interesate,
agenții ONU, organizații civile. Așadar, pentru o mai bună gestionare a acestor
servicii se remarcă importanța guvernanței participative.
Juliana Nnoko- Mewanu18 abordează subiectul drepturilor de proprietate
asupra terenurilor și descrie cazuri în care acestea au fost încălcate de guverne și
actori non-statali în contextul pandemiei. Autoarea prezintă abordarea bazată
pe drepturile omului potrivit reglementărilor și standardelor internaționale
existente legate de drepturi privind teritoriul și proprietatea, dar și cum au fost
încălcate de-a lungul timpului drepturile de proprietate asupra terenurilor,
evaluând în același timp eșecul guvernelor de a le proteja. Este amintită
sintagma „capitalismul dezastrului” care descrie cum guvernele și alianțele
corporative care apar în urma unor dezastre profită de devastare, cu ajutorul
instituțiilor financiare internaționale, pentru a crea oportunități de piață care
au tendința de a dezavantaja grupurile cele mai sărace din societate. Conform
acestei premise, provocările actuale creează un teren propice pentru guverne
Profesor universitar în cadrul Departamentului de jurisprudență și drept internațional
la Universitatea din Benin și cercetător asociat în domeniul apei, securității, politicilor și
guvernanță la Universitatea din Leeds.
18
Doctor în sociologie și agricultură durabilă de la Universitatea de Stat din Iowa.
17

112

DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021

și corporații care pot adopta politici în beneficiul lor, dar în dezavantajul
comunităților.
Sanchita Banerjee Saxena19, Harpreet Kaur20 și Salil Tripathi21 dezbat
impactul pandemiei asupra lanțului de furnizare a articolelor de îmbrăcăminte,
care reunește mii de fabrici din toată lumea. Cu toate acestea, angajații acestora
se confruntă cu condiții precare, care le afectează starea de sănătate, dar și cu
venituri salariale reduse. Capitolul se bazează pe trei proiecte complementare
de cercetare în care au fost implicați peste 1000 de lucrători din industria
articolelor de îmbrăcăminte, analizând situația din unele state din Asia
(Bangladesh, India și Vietnam) și măsurile luate de comercianți și furnizori de
la nivel global în perioada de pandemie. Autorii susțin că Principiile directoare
ale ONU privind afacerile și drepturile omului sunt esențiale pentru a se
asigura responsabilitatea titularilor de obligații, inclusiv companii, în a evalua
impactul produs asupra drepturilor omului, precum și a lua măsuri pentru a
reduce aceste consecințe.
Brook K. Baker22 aduce în discuție susținerea inovației și a accesului echitabil
la medicamentele pentru COVID-19 având în vedere Pactul internațional cu
privire la drepturile economice, sociale și culturale, comentariile generale și
rapoartele Raportorilor Speciali ai ONU pentru sănătate și cultură. Autorul
susține promovarea cercetărilor științifice deschise, dar și adaptarea noilor
produse medicale pentru utilizare în medii cu resurse limitate. De asemenea,
autorul dezbate și faptul că în cadrul studiilor clinice ar trebui să fie implicate
și persoanele din grupurile de populație care au nevoie de medicamentele
studiate, inclusiv persoane care provin din țări cu venituri mici și mijlocii,
pentru a răspunde nevoilor acestora. Totodată, Baker abordează și subiectul
prețului vaccinurilor împotriva COVID-19 și faptul că acesta nu este disponibil
într-o cantitate suficientă, la un preț scăzut, astfel încât este necesară distribuția
echitabilă a vaccinului, la prețuri rezonabile și în cantități suficiente.
Ultimul capitol al volumului, semnat de Claudia Ituarte-Lima23,
analizează dacă pandemia de COVID-19 poate atrage după sine transformări
durabile, având în vedere degradarea dreptului la un mediu sănătos și faptul
că oamenii sunt privați de realizarea drepturilor omului. Potrivit autoarei
mediul înconjurător și drepturile omului sunt indivizibile și interdependente.
Degradarea planetei reprezintă una dintre cauzele apariției bolilor zoonotice
Director executiv al Institutului de Studii pentru Asia de Sud și director al Chowdhury
Center for Bangladesh Studies din cadrul UC Berkeley.
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(boli care provin de la patogeni care se transferă de la animale le oameni),
precum COVID-19, SARS, gripa aviară. Drepturile omului pot contribui la
schimbarea paradigmei de la nivelul societății, așa cum s-a întâmplat de-a
lungul timpului: de la abolirea sclaviei și până la lupta pentru pacea mondială.
Dreptul la un mediu sigur, curat, sănătos și durabil, recunoscut de cel puțin
155 de state membre ONU, conține elemente materiale și procedurale, acestea
fiind strâns legate între ele. Autoarea menționează că în anumite părți ale
lumii standardele de mediu au fost reduse în favoarea intereselor companiilor
și că acest lucru poate atrage distrugerea culturii și practicilor unor popoare
(de exemplu popoare indigene din pădurea tropicală amazoniană). În același
timp, Ituarte-Lima arată că în perioada pandemiei, grădinăritul a devenit
mai vizibil, nu doar din perspectiva produselor, dar și a sănătății mintale. De
asemenea, este abordată și problema calității aerului, care are efecte benefice
asupra rezistenței organismului uman în fața bolilor, precum și importanța de
a beneficia de apă potabilă.
Concluziile semnate de Morten Kjareum24 aduc în discuție aplicarea
drepturilor omului în perioada post-criză, având în vedere că ultima perioadă
a arătat realitățile inegalităților și a lipsei drepturilor omului, a semnalat lipsa
justiției și a riscului destabilizării societăților în care trăim. Kjareum amintește
că în unele țări s-au adoptat măsuri de urgență fără a fi luate în considerare
măsurile de protecție oferite de statul de drept și drepturile omului sau
desconsiderând elemente ce țin de necesitate și proporționalitate. Mai mult,
actuala criză a arătat inegalitățile preexistente din fiecare societate, acestea
fiind greu de ignorat. Astfel, pentru a lupta împotriva nerespectării principiilor
statului de drept, a inegalității economice, a discriminării structurale pe criterii
de sex, etnie, rasă, vârstă și dizabilitate este necesară consolidarea drepturilor
omului la nivel global. Autorul amintește și de importanța digitalizării, care
în această perioadă a oferit posibilitatea multor persoane de a facilita dialogul
și dezbaterile pe diverse teme relevante în materia drepturilor omului la nivel
național și global, chiar dacă mai sunt multe de făcut pentru a asigura accesul
tuturor. Actuala pandemie poate contribui la îmbunătățirea societăților și la
construcția unei lumi mai egale și mai democratice, cu condiția angajamentului
în acest sens la toate nivelurile guvernamentale și a societății civile.

Fost director al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Profesor
emerit la Facultatea de Drept a Universității Northeastern.
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RAPORT PRIVIND OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE
2021 (ONU, 2021)
DANIELA ALBU*
Abstract:
The 2021 UN Sustainable Development Goals Report examines the serious consequences
that the COVID-19 pandemic has had and continues to have on the process of UN Member
States’ meeting the sustainable development goals. There has been a major global health
crisis with negative effects on life and livelihoods. As shown by the Report, progress has
been halted for decades. According to UNDESA authors and experts who contributed to the
Report, this crisis shows how interconnected the areas of sustainable development are on a
global scale: health, economic and social prosperity, the healthy environment, ecosystems
and life on the planet. One of the major conclusions of the Report states that there is a need
to strengthen global partnerships for sustainable development that address the health crisis,
without neglecting climate action and contribute to the development of viable reconstruction
measures and policies.
Keywords: Sustainable Development Goals, 2030 Agenda, Health Crisis, Climate
Crisis, Post-Pandemic Reconstruction, Poverty Eradication, Reducing Inequality, Global
Partnerships
Résumé :
Le rapport 2021 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable examine
les graves conséquences que la pandémie de COVID-19 a eues et continue d’avoir sur le
processus de réalisation des objectifs de développement durable des États membres de l’ONU.
La pandémie a provoqué une crise sanitaire mondiale majeure avec des effets négatifs sur la
vie et les moyens de subsistance. Selon le rapport, les progrès pour les futures décennies ont
été interrompus. Selon les experts de l’UNDESA et les experts qui ont contribué au rapport,
cette crise montre à quel point les domaines du développement durable sont interconnectés :
la santé, la prospérité économique et sociale, l’environnement sain, la vie et les écosystèmes à
l’échelle mondiale. L’une des principales conclusions du rapport est la nécessité de renforcer
les partenariats mondiaux pour le développement durable qui répondent à la crise sanitaire,
ne négligent pas l’action climatique et contribuent à l’élaboration de mesures et de politiques
de reconstruction viables.
Mots-clés : les objectifs de développement durable, Agenda 2030, Crise sanitaire, Crise
climatique, Reconstruction post-pandémique, Éradication de la pauvreté, Réduction des
inégalités, Partenariats mondiaux
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În data de 6 iulie 2021 a fost lansat Raportul ONU privind obiectivele
dezvoltării durabile 2021. Raportul analizează progresul în atingerea obiectivelor
Agendei 2030 folosind cele mai recente date și estimări pentru fiecare obiectiv
în parte. Este evidențiat impactul pe care pandemia COVID-19 l-a avut și îl
are asupra îndeplinirii obiectivelor dezvoltării durabile. Raportul este realizat
de către Departamentul de Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite
(UNDESA) în colaborare cu peste 50 de organizații internaționale și regionale.
UNDESA are ca scop acordarea de sprijin statelor lumii în formularea și
stabilirea unor agende viabile în vederea surmontării problemelor economice,
sociale și de mediu cu care acestea se confruntă. În prefața la acest Raport,
Secretarul General al ONU, António Guterres subliniază că este imperativ
necesar „un nou angajament din partea guvernelor, orașelor, întreprinderilor
și mediului de afaceri de a se asigura că redresarea reduce emisiile de carbon,
conservă resursele naturale, creează locuri de muncă mai bune, promovează
egalitatea de gen și abordează sărăcia și inegalitățile tot mai mari. După cum
se arată în document, disponibilitatea/existența datelor de calitate reprezintă
un sprijin real pentru factorii de decizie care trebuie să înțeleagă în ce domenii
pot avea investițiile cel mai mare impact.”1
Raportul evidențiază consecințele devastatoare ale pandemiei de
COVID-19 asupra procesului de îndeplinire a obiectivelor dezvoltării
durabile de către statele membre ONU. Pandemia a generat o criză mondială
de proporții în domeniul sănătății cu efecte grave asupra vieții și mijloacelor
de trai. Conform documentului, progresul a fost stopat pentru zeci de ani.
Această criză ne demonstrează cât sunt de interconectate domeniile dezvoltării
durabile: sănătate, prosperitate economică și socială, mediul sănătos, viața și
ecosistemele la nivel global.
În Raport se lansează un apel către comunitatea internațională în vederea
producerii unor transformări structurale și a găsirii unor soluții comune pentru
o mai bună protecție socială și consolidarea serviciilor publice în domeniul
sănătății, educației și furnizării de apă potabilă. Cu prilejul pandemiei s-a
constatat încă o dată cât de importantă este colectarea unor date statistice de
încredere și redarea acestora în timp real. Potrivit Raportului doar aproximativ
60 de țări au avut date despre infectări și rata deceselor dezagregate pe vârstă
și sex care puteau fi accesate public. În toamna anului 2020, 82% dintre
instituțiile naționale de statistică din lume au colectat date sigure legate de
pandemie, unele dintre acestea folosind metode inovatoare. Dar multe țări
nu au putut oferi o statistică privind decesele cauzate de pandemie în absența
unui sistem de înregistrare civilă complet și funcțional. La nivel global, doar
62% dintre țări aveau un sistem de înregistrare a deceselor care a fost complet
1
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în proporție de cel puțin 75% pentru perioada 2015-2019, se arată în Raport.
Totodată măsurile de restricție au perturbat operațiuni importante, precum
recensămintele populației și aproximativ 42% din țările lumii au fost nevoite
să amâne recensămintele programate cu cel puțin un an. În timpul pandemiei,
multe țări au furnizat date statistice publice cu actualizări zilnice pentru a
monitoriza răspândirea bolii. Unele au oferit, de asemenea, acces mai mare la
datele despre utilități, cum ar fi locația serviciilor esențiale pentru populație.
Au fost inițiate platforme electronice de date pentru monitorizarea
progresului în atingerea obiectivelor dezvoltării durabile, ODD, care să
răspundă nevoilor unei game largi de utilizatori.
Raportul analizează stadiul global al progresului în îndeplinirea celor
17 obiective ale Agendei 2030, fiecare capitol fiind alocat câte unui obiectiv:
În capitolul I referitor la obiectivul 1 – fără sărăcie – se precizează că și
înainte de pandemie acest obiectiv rămânea greu de atins până în 2030, dar în
condițiile actuale progresul în reducerea sărăciei este stopat și se involuează
în această privință, deoarece, în 2020, sărăcia extremă la nivel global a crescut
pentru prima dată de la criza financiară din Asia de la sfârșitul anilor 90.
Obiectivul eradicării sărăciei nu va fi atins fără adoptarea unor măsuri concrete
și eficiente în domeniul protecției sociale. De o deosebită importanță rămâne
și pregătirea pentru dezastre cu componenta alertelor timpurii. În Raport se
menționează că în anul 2020 alte 119 – 124 de milioane de persoane au fost
împinse înapoi în sărăcie extremă, ceea ce reprezintă un număr impresionant.
Se preconizează în aceste condiții că rata oficială a sărăciei extreme va ajunge
la 7% în 2030 și obiectivul eradicării acesteia nu va putea fi atins.
Capitolul II referitor la obiectivul 2 – foamete „zero” – analizează
consecințele nefaste ale crizei de sănătate asupra securității alimentare globale.
Se precizează că este de așteptat ca pandemia să agraveze toate formele de
malnutriție, în special la copii, din cauza pierderii veniturilor părinților, a
lipsei accesului la alimente nutritive, a activității fizice reduse în contextul
restricțiilor și a întreruperilor în lanțurile de aprovizionare cu hrană. În 2020
numărul celor care suferă de foame pe glob a crescut cu 70–161 de milioane
de persoane ca urmare a pandemiei. Dacă în 2014 sufereau de foame 607
milioane de persoane, în 2019 numărul acestora era de 650 de milioane, iar
în 2020 de 720-811 de milioane. Mai mult decât atât, la nivel global aproape
o treime dintre femeile aflate la vârsta reproducerii suferă de anemie și din
cauza unei nutriții necorespunzătoare. Statisticile arată că 2,37 miliarde de
oameni nu au avut acces la hrană în anul 2020 sau nu au putut avea o dietă
sănătoasă echilibrată în mod regulat.
În capitolul III privind obiectivul 3 – asigurarea unei vieți sănătoase
și promovarea sănătății tuturor, la orice vârstă – se subliniază că mulți
indicatori de sănătate evoluaseră în direcția bună înainte de pandemie. Se
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îmbunătățise sănătatea maternă și a copilului, crescuse gradul de imunizare și
fuseseră reduse bolile transmisibile. Dar pandemia a stopat sau chiar a inversat
progresul în domeniul sănătății. 90% dintre țări au raportat întreruperi în
servicii esențiale de sănătate, iar statisticile arată că s-a scurtat speranța de
viață. Grupurile defavorizate au fost afectate în mod disproporționat de la
apariția virusului. Lucrătorii din domeniul sănătății care s-au aflat în prima
linie s-au confruntat zilnic cu situații limită, fiind suprasolicitați. Investițiile în
sistemul asigurării universale de sănătate rămân un factor esențial în atingerea
obiectivului 3 de dezvoltare durabilă, iar faptul că nu au existat date statistice
suficiente pentru evaluarea pandemiei demonstrează cât de necesară este
colectarea de date sigure și rolul crucial al inovațiilor în domeniul statisticii
prin noi abordări adaptate situației prezente.
Conform capitolului IV – obiectivul 4 – garantarea unei educații de
calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru
toți – datele demonstrează că pandemia a șters aproape 20 de ani de realizări
în domeniul educației și a adâncit și mai mult decalajele dintre săraci și bogați.
În 2020 se estimează că un procent de 9% dintre copiii din clasele primare și
gimnaziu vor ajunge sub pragul minim de competență la citire. Infrastructura
școlară de bază lipsește în multe țări (apa potabilă, electricitatea, servicii de
igienă). Totodată, în special țările sărace și mediul rural se confruntă la nivel
global cu lipsa de infrastructurii de tehnologia informației și comunicațiilor,
fiind astfel în imposibilitatea de a sprijini învățământul online.
Obiectivului 5 – realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor
femeilor și a fetelor – îi este consacrat cel de al cincilea capitol al Raportului
în care se precizează importanța reducerii inegalității de gen, subliniindu-se
faptul că participarea egală a femeilor în procesul de luare a deciziilor este
esențială în procesul redresării post-pandemie. Pandemia a contribuit la
agravarea fenomenului violenței domestice. Astfel în perioada 2000-2018 una
din trei femei de pe glob (736 de milioane) s-a confruntat cu forme de violență
psihică sau sexuală cel puțin o dată în viață, începând de la vârsta de 15 ani. Se
estimează că în următorii zece ani, ca urmare a pandemiei, 10 milioane de fete
vor fi expuse riscului căsătoriilor timpurii. Lacunele legislative sau unele legi
care continuă să fie discriminatorii constituie piedici în exercitarea deplină a
drepturilor femeilor. În acest capitol se menționează că femeile continuă să
fie slab reprezentate în parlamentele naționale. Se subliniază că în domeniul
violenței împotriva femeilor, 83% dintre țări au inclus angajamente bugetare
pentru implementarea legislației care abordează violența împotriva femeilor,
dar 63% nu au încă legi privind violul bazate pe principiul consimțământului.
În domeniul forței de muncă și al beneficiilor economice, peste 90% dintre țări
au impus nediscriminarea pe criterii de gen la angajare, dar aproape jumătate
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dintre ele au continuat să restricționeze disponibilitatea anumitor locuri de
muncă pentru femei.
În capitolul VI este prezentat stadiul progresului global în atingerea celui
de-al 6-lea ODD-asigurarea disponibilității și managementul durabil al
apei și sanitație pentru toți. Constatările din acest capitol sunt îngrijorătoare
deoarece conform estimărilor, în anul 2020, miliarde de oameni de pe glob nu
aveau acces la apă potabilă. Tot în această perioadă, 2,3 miliarde de oameni nu
au avut acces la condiții primare de igienă. 129 de țări nu sunt pe drumul cel
bun în gestionarea durabilă a resurselor de apă până în 2030, ceea ce înseamnă
că rata progresului în acest domeniu ar trebui să se dubleze. Pandemia de
COVID-19 a reconfirmat necesitatea accesului universal la apă potabilă,
salubritate si servicii de igienă pentru că în lipsa acestora bolile și pandemiile
sunt greu, dacă nu imposibil de combătut, iar redresarea nu va fi posibilă.
Se conturează tot mai mult posibilitatea neîndeplinirii celui de al 6-lea
obiectiv la nivel global în condițiile în care multe surse de apă au secat sau
au devenit tot mai poluate, iar schimbările climatice au accentuat lipsa apei și
degradarea ecosistemelor. În acest capitol al Raportului se precizează că fără
investiții majore în furnizarea de apă potabilă și cooperarea transfrontalieră în
gestionarea apelor statele lumii vor rata îndeplinirea obiectivului 6 al Agendei
2030.
Cu privire la obiectivul 7 – Energie curată și la prețuri accesibile, în
capitolul VII se evidențiază faptul că milioane de oameni nu au încă acces
la electricitate, iar o treime din populația globală nu dispune de combustibili
sau tehnologii curate pentru gătit. Se precizează că în 2019 759 de milioane
de persoane nu aveau acces la electricitate, iar cei mai vulnerabili au fost lăsați
în urmă. Pandemia de COVID-19 ar putea inversa progresul în unele țări. În
Africa, numărul persoanelor fără acces la electricitate a crescut în 2020 după
ce scăzuse în ultimii șase ani. În țările în curs de dezvoltare din Africa și Asia,
serviciile de electricitate de bază au devenit inaccesibile pentru peste 25 de
milioane de persoane care înainte de pandemie aveau acces la acestea. Alte
cauze corelate cu pandemia sunt creșterea populației și a nivelului de sărăcie.
Un factor care descurajează adoptarea tehnologiilor de energie curată este și
scăderea prețurilor la petrol și gaze.
În capitolul VIII se analizează progresul în ceea ce privește stadiul
îndeplinirii obiectivului 8 al Agendei 2030 – promovarea unei creșteri
economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și
productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente
pentru toți. Se precizează că unul dintre efectele pandemiei a fost și pierderea
a 255 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă la nivel mondial.
Pandemia i-a pus în pericol pe lucrătorii din sectorul informal, deoarece
aceștia nu beneficiază de asigurări de sănătate. Cei mai afectați de criza
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sanitară și economică au fost tinerii muncitori și femeile. Dar, se estimează că
pentru multe țări creșterea economică este pe drumul cel bun și se așteaptă să
revină la nivelul de dinaintea pandemiei, după 2023.
În ceea ce privește obiectivul 9 – construirea unor infrastructuri
rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației,
căruia îi este consacrat capitolul IX al Raportului, se evidențiază că fabricarea
de produse la nivel global a scăzut cu 6,8% în 2020 ca urmare a crizei datorate
COVID-19. Din cauza tarifelor și tensiunilor comerciale dintre țările cu
economii dominante, nivelul producției globale începuse să fie în scădere încă
înainte de declanșarea pandemiei. În ceea ce privește infrastructura, conform
datelor, pentru un număr de 25 de țări, în mediul rural 300 de milioane
dintre 520 de milioane de locuitori nu aveau acces la drumuri în perioada
2018-2019. Măsurile de restricție impuse de gestionarea pandemiei au afectat
circulația persoanelor și a mărfurilor perturbând în mod grav lanțurile de
producție, aprovizionare și transport. Micile întreprinderi au fost cele mai
grav afectate de pandemie și multe continuă să se confrunte cu mari probleme,
iar unele își încetează activitatea. Conform sondajelor pentru perioada 20062020 doar una din trei mici întreprinderi beneficiază de un împrumut sau
de o linie de credit. Accesul la credit rămâne inegal între țări și regiuni ale
lumii. Se concluzionează că pentru atingerea acestui ODD statele ar trebui să
impulsioneze o creștere considerabilă a investițiilor în cercetare și dezvoltare.
În capitolul X consacrat obiectivului 10 – reducerea inegalităților în
interiorul țărilor și între țări, se subliniază că înainte de pandemie multe
dintre măsurile luate pentru reducerea inegalităților indicau faptul că țările
sunt pe drumul bun în atingerea acestui obiectiv, iar țările cu venituri mici pe
cap de locuitor au continuat să beneficieze de statut preferențial în domeniul
comerțului. Cu toate acestea, inegalitatea rămâne persistentă sub diverse forme
la nivel de venituri, bunăstare, oportunități sau în alte domenii. Categoriile
vulnerabile se confruntă cu forme de discriminare multiplă și intersecțională.
Pandemia a adâncit și mai mult aceste inegalități în interiorul țărilor și între
țări afectându-i puternic pe cei mai slabi și mai săraci. Proporția populației
globale constituită din refugiați este mai mult decât dublă față de 2010, astfel
încât în 2020 din fiecare 100.000 de persoane, 311 erau refugiați. Se mai
precizează că în anul 2020 au fost înregistrate 4.186 de decese și dispariții pe
rutele de migrație de pe glob. Eforturile pentru combaterea inegalității sunt
cruciale pentru reducerea în viitor a vulnerabilității la sănătate, la alte situații
de urgență și totodată, pentru crearea unor societăți reziliente.
Stadiul progresului în atingerea obiectivului 11 – orașe și comunități
durabile – este analizat în capitolul XI. Cele mai recente date arată că 56 de țări
au elaborat politici naționale de dezvoltare urbană, dar numai jumătate dintre
acestea se află în curs de implementare. În 2018 numărul celor care locuiau în
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locuințe informale și insalubre depășea un miliard, majoritatea acestora trăind
în trei regiuni de pe glob (Asia de Est și de Sud-Est, Asia Centrală și de Sud
și Africa sub-Sahariană). Analizând datele globale se constată că pandemia
i-a marginalizat și mai mult pe cei mai vulnerabili. Orașele din multe țări
au devenit epicentre ale COVID-19 expunându-și vulnerabilitățile care
decurg din lipsa de locuințe la prețuri accesibile, sisteme de sănătate publică
insuficiente și infrastructură urbană inadecvată (apă, canalizare, deșeuri,
servicii, transport public și spații publice deschise). Efectele pandemiei asupra
migranților, a celor fără adăpost și a celor care trăiesc în așezări informale
aglomerate la periferia marilor orașe în sărăcie extremă au fost devastatoare.
Programele de redresare și reconstrucție post pandemie oferă oportunitatea
regândirii și reinventării zonelor urbane ca centre de dezvoltare durabilă
favorabile incluziunii sociale.
În capitolul XII se analizează stadiul progresului în atingerea obiectivului
12 al Agendei 2030 - asigurarea unor tipare de consum și producție durabile.
Se precizează că la nivel global se cumpără 1 milion de sticle de băut din plastic
pe minut și se aruncă la gunoi 5 trilioane de pungi de plastic de unică folosință
pe an. Pandemia a reprezentat un pericol și pentru siguranța alimentară, iar
în ceea ce privește sursele de hrană și gestionarea acestora aproximativ 14%
din alimentele din lume se pierd de-a lungul lanțului de aprovizionare înainte
de nivelul de vânzare cu amănuntul. Această realitate cumulată cu faptul că
populația globului este în creștere, iar resursele naturale nu sunt gestionate
în mod durabil este din ce în ce mai îngrijorătoare în condițiile în care se
accentuează tot mai mult criza climatică, poluarea și distrugerea ecosistemelor
prin intervenție umană. Strategia de reconstrucție și redresare post COVID-19
trebuie să vizeze construirea de economii și societăți durabile și rezistente.
Cu privire la obiectivul 13 – acțiune climatică – luarea unor măsuri
urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor, în
capitolul XIII se apreciază, conform datelor, că statele lumii sunt extrem de
departe de obiectivul de a rămâne la (sau mai jos de) temperatura medie globală
de 1,5°C față de perioada pre-industrială , așa cum se prevede în Acordul de
la Paris. În 2020 temperatura medie globală era cu 1,2°C peste valoarea de
referință preindustrială. 125 din 154 de țări în curs de dezvoltare elaborează
și implementează planuri naționale de adaptare climatică. Un număr tot mai
mare de țări acordă prioritate formulării și implementării planurilor naționale
de adaptare la schimbările climatice. Acestea includ construirea de diguri
împotriva inundațiilor, înființarea de sisteme de avertizare timpurie pentru
cicloane, sau trecerea la culturi rezistente la secetă. Se concluzionează că
pandemia globală a expus multe dintre vulnerabilitățile umanității și a arătat
cât de multe daune poate cauza o astfel de criză de sănătate. Dar autorii sunt
de părere că s-a neglijat urgența climatică la scară largă considerându-se că
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mai este timp pentru rezolvarea acesteia și formulează un apel la reconstrucție
globală, la reducerea emisiilor de carbon și la creșterea rezilienței față de
schimbările climatice.
Conform capitolului XIV, viața acvatică, referitor la obiectivul 14 –
conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor
marine pentru o dezvoltare durabilă, mai mult de 3 miliarde de oameni se
bazează exclusiv pe ocean pentru traiul lor zilnic, iar peste 80% din comerțul
mondial de mărfuri se realizează pe mare. Oceanele sunt sursă a creșterii
economice și a securității alimentare, iar resursele acestora pot contribui
la eradicarea sărăciei. Dar toată această bogăție naturală este subminată de
activitatea umană, de creșterea emisiilor de bioxid de carbon care contribuie la
încălzirea și la amplificarea acidității apelor. Implicit sunt afectate ecosistemele
marine cu repercusiuni asupra sănătății celor care depind de acestea. Pescuitul
excesiv, poluarea, inclusiv cea cu plastic, afectează în mod ireversibil zonele de
coastă și comunitățile. Se recomandă extinderea urgentă a protecției mediului
marin, investiții în știința oceanelor și sprijin pentru comunități în vederea
pescuitului la scară mică pentru o gestionare durabilă a oceanelor.
În Capitolul XV, viața terestră, este analizat stadiul progresului în atingerea
obiectivului 15 – protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile
a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea
deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor
de biodiversitate. Cifrele nu reflectă în mod exhaustiv realitatea rapidității
cu care sunt tăiate pădurile și degradarea în ritmuri alarmante a diversității
biologice și a ecosistemelor terestre. Toate acestea au consecințe profunde
asupra bunăstării umane. Conform celor mai recente date se subliniază că
degradarea terenurilor afectează în prezent o cincime din suprafața terestră
a Pământului. Traficul ilegal cu animale sălbatice amenință sănătatea și
securitatea umană prin răspândirea de boli zoonotice (transmisibile de la
animal la om). Acest tip de boli constituie la ora actuală majoritatea bolilor
infecțioase emergente. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii
care monitorizează riscul de extincție pentru diferite specii, arată o scădere
cu 10% din 1993. Pe așa numita listă roșie a organizației, 28% din speciile
de viețuitoare (mai mult de 37.400 dintre 134.000 de specii evaluate) sunt
amenințate cu dispariția. Se concluzionează că menținerea sănătății planetei
este o prioritate și trebuie să facă parte din politicile și planurile de acțiune ale
tuturor statelor lumii.
Stadiul atingerii obiectivului 16 – pace justiție și instituții eficiente –
promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare
durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente,
responsabile și incluzive la toate nivelurile, este analizat în capitolul XVI. Se
precizează că pandemia a fost și un mijloc de testare a stabilității guvernelor.
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Au fost create perturbări pe toate planurile, sistemele de drepturi și protecție
ale țărilor au fost slăbite sau chiar grav afectate, iar inegalitatea și discriminarea
s-au intensificat. Toate acestea au avut efecte distructive asupra statelor deja
fragile și afectate de conflicte în care, conform datelor, trăiesc în prezent sute
de milioane de oameni. La sfârșitul anului 2020, aproximativ 82,4 milioane de
oameni din totalul populației globale fuseseră strămutați forțat ca urmare a
persecuției, conflictelor sau violenței generalizate din țările lor. Pacea va trebui
să se afle în centrul redresării și al dezvoltării durabile abordate din prisma
drepturilor omului a unei guvernări eficiente și a respectării statului de drept.
În ultimul capitol (XVII), referitor la obiectivul 17 – parteneriate pentru
dezvoltarea obiectivelor – consolidarea mijloacelor de implementare
și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă, este
analizat impactul pandemiei asupra statelor prin limitarea spațiului fiscal și
politic pentru investiții esențiale în redresare (inclusiv accesul la vaccinuri).
Se subliniază că deși asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) a crescut în
2020, investițiile străine directe au scăzut cu până la 40% la nivel global. În
ceea ce privește accesul la conectivitate, în ciuda faptului că a existat o nevoie
imensă de a apela la internet pentru o varietate de activități în perioada de
restricții (inclusiv școala online), cele mai recente date arată că 3,7 miliarde de
oameni de pe glob nu au încă acces la internet. 63% dintre țările cu venituri
mici sau medii au nevoie de finanțare pentru colectarea de date și statistici
ca să poată face față gestionării pandemiei. Se concluzionează că pandemia
a contribuit la îngreunarea formării de noi parteneriate, a încetinit acțiunile
climatice și progresul în atingerea obiectivelor Agendei 2030. Este necesară
consolidarea unor parteneriate multilaterale globale pentru ieșirea din criză și
reconstrucția post pandemie.
Baza de date privind indicatorii ODD-urile2 la nivel global, care conține
date și metadate globale, regionale și naționale privind indicatorii oficiali
ODD, a fost actualizată și însoțește Raportul. De asemenea, Documentul
conține și Diagrama de progres pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
20213, un instantaneu al progresului global și regional.

The Global SDG Indicators Database, disponibilă la https://unstats.un.org/sdgs/indicators/
database/
3
The Sustainable Development Goals Progress Chart 2021, disponibilă la https://unstats.
un.org/sdgs/report/2021/progress-chart-2021.pdf
2
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