„Тормоз и обществено заклеймяване:
политиката и публичните изказвания влошават
несигурността на обитателите на гета и бидонвили“
Обобщение на доклада за период 2012-2013 г.
Новият доклад на Националната Асоциация за Права на Човека Romeurope предлага
исторически анализ на обществената политика относно хората в положение на голяма
несигурност във Франция, които живеят в гета и бидонвили. Преобладаващите политически и
медийни възгледи обричат тези хора на една нарочена и позорна „ромска“ идентичност.
Чрез ясните си препоръки, този доклад се стреми да създаде едно друго виждане за тях, в опит
да се намери изход, съобразен с избора и нуждите на всеки отделен човек.
Въпреки смяната на правителството преди почти две години и заетата от тогавашните
опозиционни членове позиция, налице е смущаващият факт, че положението на хората,
живеещи в бидонвили, не спира да се влошава.

1. Позицията на Националната Асоциация за Права на Човека
Romeurope
В Република Франция не би трябвало да бъдат толерирани забележки, действия и политика,
конкретно насочени срещу общност със световно признат статут и обозначена принадлежност,
било то ромска, или друга. Тъкмо напротив, крайно необходимо е Франция да се стреми към
борба с подобна дискриминация и да разпознава нейните жертви.
Що се отнася до местата, обитавани от хората в несигурно положение, за Romeurope е от
първостепенно значение те да бъдат наричани „бидонвили“, а не „лагери“, както ги наричат
властите. Да се споменат бидонвилите е важно, за да може държавата и местните власти да си
дадат сметка за текущата ситуация и за задълженията си към гражданите.

2. Изселване на бидонвилите и експулсиране от страната: провалът на
една политика за сигурност
За разлика от обещаното по време на кампанията за президентските избори, изселванията на
бидонвили продължават с още по-голяма честота и несигурността за скитащите семейства се
засилва, тъй като не се намират други възможни местообитания за тях. Броят на
експулсираните от страната чужденци продължава да бъде критерият на Министерство на
Вътрешните Работи за провеждане на ефективна политика. Румънците и българите, които са
европейски граждани, са най-често експулсираните националности и обект на злоупотреби при
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разпределението на ограничителни заповеди (OQTF - призовка за напускане на територията на
Франция).

3. Заклеймени от държавата
Най-често водената политика продължава да разчита на сигурността, но остава напълно
неефективна. Каква всъщност е истинската цел на тази обществена политика? Тези хора да
станат изкупителните жертви и причината за всички обществени проблеми. Да се използват
като идеалното оправдание за неуспешна политика по време на икономическа криза. Както в
преобладаващите политически, така и в медийните изказвания се наблюдава език, който
узаконява допускането, от една страна, на неравнопоставеност на една част от населението,
водейки до дискриминация, и на словесно и физическо насилие над това население, от друга.

4. Препоръки на Националната Асоциация за Права на Човека
Romeurope
Тези препоръки не се отнасят само до определена категория от населението. Напротив,
те са част от прилагането на един и същи за всички принцип, този на ОБЩОТО ПРАВО. Тези
хора трябва да получат същата помощ, която се оказва на всички, живеещи в бедност и
маргинализация.
Предпоставки:
- Всяка обществена инициатива трябва да се основава на принципа за равните права,
- Всяко предоставяне на помощ трябва да е съобразено с личното и семейно положение
на хората,
- Всяко решение трябва да бъде намирано заедно със заинтересованите лица,
- Намирането на решения изисква и намирането на време за действие и мобилизация на
хората и/или участващите организации,
- Трябва да се даде предимство на диалога с всички въвлечени страни, включително с
асоциациите за подкрепа,
- Важно е да се води цялостна и последователна политика на национално ниво, която да
подкрепя солидарността между общностите.
Приоритетни мерки по препоръка на Националната Асоциация за Права на Човека
Romeurope:
- Промяна на езика и практиките на повечето политически лидери и някои медии, както
и реална ангажираност в борбата срещу дискриминацията,
- Край на колективното издаване на призовки за напускане на територията на Франция
(OQTF), без предварително разглеждане на отделните случаи,
- Прекратяване на експулсиранията от терени, без наличието на друг вариант за подслон
или жилище, подходящи за всеки отделен случай,
- Отпадането на преходните мерки да стане видимо и приложимо в цялата страна, поспециално по отношение на осигуряването на пълен достъп до работния пазар,
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-

-

Осигуряване на реален достъп до образование за децата, живеещи в гета и бидонвили,
чрез задействане на всички необходими механизми на системата за национално
образование,
Поемане на системна грижа за непълнолетните лица, изложени на риск, от страна на
детските служби и съобразно разпоредбите на общия правен режим,
Осигуряване на жилище за хората, от страна на Общинските центрове за социална
дейност (CCAS) в цялата страна,
Социална закрила за всички.

Collectif National Droits de l’Homme Romeurope
c/o FNASAT Gens du voyage – 59, rue de l’Ourcq – 75019 PARIS – 01-40-35-00-04 / 06-68-43-15-15
www.romeurope.org

