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 « Hărţuire şi stigmatizare:  

politicile şi discursurile publice agravează  

condiţiile de viaţă precare ale locuitorilor cartierelor-

mahalale » 
Sinteza raportului 2012-2013 

 

Acest nou raport al Colectivului Naţional al Drepturilor Omului Romeurope cuprinde o analiză a 

politicilor publice, dintr-o perspectivă istorică,  referitoare la persoanele aflate în situaţii de 

precaritate majoră şi care locuiesc în Franţa în ghetouri şi mahalale. Discursul politic şi mediatic 

dominant îngrădeşte aceste persoane, etichetate şi stigmatizate ca "rromi". 

Prin câteva propuneri simple, acest raport încearcă să faciliteze un punct de vedere diferit cu privire 

la aceste persoane, permiţând conceperea împreună cu fiecare dintre ele a unei soluţii adaptate 

opţiunilor şi nevoilor acestora.   

În ciuda schimbării guvernului cu aproape doi ani în urmă şi în contradicţie cu luările de poziţie ale 

membrilor acestuia atunci când ei se aflau încă în opoziţie, constatăm cu consternare faptul că 

situaţia persoanelor care trăiesc în cartiere-mahalale continuă să se înrăutăţească. 

 

1. Poziţia CNDO Romeurope  

 

În Republica  franceză este de neconceput existenţa unui cadru pentru propuneri, acţiuni, politici 

aţintite în mod special împotriva unei populaţii în ansamblul ei, etichetată cu o identitate anume, fie 

aceasta cea rromă sau o alta oarecare. Din contră, este de o importanţă fundamentală ca Republica 

să se angajeze în combaterea discriminării rezultate dintr-o astfel de poziţionare şi să recunoască 

victimele acestei discriminări. 

În viziunea CNDO Romeurope, este de o importanţă primordială ca atunci când se vorbeşte despre 

locurile unde trăiesc aceste populaţii precare să se folosească termenul de "mahalale" şi nu cel de 

"tabere", termen favorizat de către autorităţile publice. Utilizarea termenului de cartiere-mahalale 

este necesară pentru a permite conştientizarea situaţiei actuale şi pentru a readuce în atenţie 

obligaţiile Statului şi ale colectivităţilor locale faţă de locuitorii acestora. 

 

2. Evacuarea cartierelor-mahalale şi expulzarea din teritoriu: eşecul unei 

politici securitare 

 

Departe de promisiunile din timpul campaniei prezidenţiale, evacuările din cartierele-mahalale fără 

propunerea vreunei alternative continuă să aibă loc cu o frecvenţă din ce în ce mai mare, înrăutăţind 

în primul rând situaţia familiillor constrânse astfel să vagabondeze şi punându-le pe acestea în 

pericol. Numărul străinilor expulzaţi din teritoriu continuă să rămână etalonul cu ajutorul căruia 
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ministerul de interne evaluează eficacitatea propriei politici. Românii şi bulgarii, cetăţeni europeni, 

constituie naţionalităţile cel mai des supuse expulzării din teritoriu şi ţinta practicilor abuzive în 

contextul distribuirii Ordinelor de părăsire a teritoriului francez (OQTF).  

 

3. O stigmatizare la nivel de Stat 

 
Politica primordială rămâne aceea a unei abordări securitare dar absolut ineficiente. Care este, 

aşadar, adevăratul obiectiv al acestei politici publice? Transformarea acestor persoane în ţapi 

ispăşitori, în sursa unică a răului din societatea noastră. Ele sunt instrumentalizate şi reprezintă un 

paravan ideal într-o perioadă de criză economică. Atât în discursul politic dominant cât şi în anumite 

mass-media, constatăm emanciparea unui discurs care aduce o legitimare a tratamentului diferit al 

unei părţi a populaţiei, tratament ce stă la bazele discriminării, şi pe de altă parte violenţe verbale şi 

fizice la adresa acestor persoane.  

 

4. Recomandările CNDO Romeurope 

 

Acestea nu sunt specifice unei populaţii anume. Dimpotrivă, ele se înscriu în aplicarea universală a 

aceluiaşi principiu, şi anume a principiului DREPTULUI COMUN. Sprijinul de care trebuie să 

beneficieze aceste persoane este acelaşi ca şi în cazul tuturor persoanelor aflate în situaţii de sărăcie 

şi excludere.  

 

Condiţiile prealabile ale acţiunii:  

- Orice acţiune publică trebuie să se bazeze pe principiul egalităţii drepturilor, 

- Orice acţiune de sprijin are la bază situaţia individuală şi familială a persoanelor în cauză,  

- Orice soluţie trebuie să fie concepută împreună cu persoanele afectate, 

- Conceperea soluţiilor necesită timp, indispensabil pentru intervenţie şi mobilizarea actorilor 

implicaţi, 

- Trebuie să fie favorizat dialogul cu ansamblul actorilor , inclusiv cu asociaţiile de sprijin, 

- Este importantă conducerea la nivel naţional a unei politici globale şi coerente care să 

favorizeze solidaritatea între colectivităţi. 

 

Măsuri prioritare recomandate de către CNDO Romeurope:  

- Schimbarea discursului şi practicilor majorităţii responsabililor din sfera politică şi a anumitor 

mass-media precum şi o angajare reală în lupta împotriva discriminării, 

- Încetarea distribuirii colective de Ordine de părăsire a teritoriului francez (OQTF) fără o 

examinare prealabilă a situaţiilor individuale, 

- Încetarea evacuărilor fără propunerea unei soluţii de adăpostire sau locuit care să fie 

adaptată fiecărei situaţii individuale, 

- Punerea în practică a încetării măsurilor tranzitorii în ansamblul teritoriului, în speţă în ceea 

ce priveşte accesul deplin la serviciilor Pôle Emploi, 

- Accesul efectiv la şcolarizare pentru copiii care locuiesc în mahalale şi ghetouri prin 

mobilizarea tuturor dispozitivelor necesare ale sistemului de educaţie naţională,  

- Preluarea sistematică a minorilor aflaţi în pericol de către serviciile de protecţia copilului în 

cadrul dispozitivelor existente de drept comun, 

- Domicilierea de către Centrele comunale de acţiune socială (CCAS) pe întreg teritoriul, 

- Accesul la protecţie socială pentru toată lumea. 


