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PAŞI ESENŢIALI PENTRU PREVENIREA
EVACUĂRILOR FORŢATE
DACĂ SUNT PROPUSE EVACUĂRI
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Exploraţi toate alternativele la evacuări, cu consultarea reală
a tuturor persoanelor afectate.

Toate persoanele afectate primesc informaţii complete privind
evacuările, compensaţia şi opţiunile referitoare la spaţiile de
locuit alternative, într-un format şi o limbă pe care le înţeleg.

Dacă evacuările sunt singura opţiune fezabilă, organizaţi
consultarea reală cu persoanele afectate privind procesul de
evacuare, opţiunile pentru compensaţii şi spaţii alternative
de locuit.

Oferiţi mecanisme pentru înregis-
trarea sugestiilor, preocupărilor şi
pentru soluţionarea plângerilor.

În cazul unor grupuri mai mari,
efectuaţi o evaluare a impactului
evacuării.

Oferiţi informaţii privind căile
legale şi administrative de atacare
a deciziilor şi proceselor, şi privind
asistenţa juridică disponibilă.

Faceţi public şi implementaţi un
plan clar, cu termene ferme, pentru
toate persoanele afectate care să fie
cooptate în procesul de consultare.

Explicaţi rezultatul procesului
de consultare şi modalităţile

prin care s-a dat un răspuns la
preocupările oamenilor.

Sunt propuse evacuări, de pildă pentru eliberarea unui teren
sau în cadrul unui proiect.



DUPĂ ÎNCHEIEREA SATISFĂCĂTOARE A CONSULTĂRILOR
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Notificarea trebuie să includă justificarea,
ora şi data evacuării, precum şi detaliile
privind compensarea, reinstalarea şi căile
legale de atac.

Oferiţi mecanisme pentru
înregistrarea sugestiilor,
preocupărilor şi pentru
soluţionarea plângerilor.

Nimeni nu trebuie să rămână fără adăpost
sau vulnerabil la încălcarea altor drepturi
ale omului, ca rezultat al evacuării.

Evacuările nu trebuie puse în
aplicare pe vreme rea, înainte
de alegeri sau înaintea sau în
timpul examenelor şcolare.

La punerea în aplicare a evacuărilor, asiguraţi
prezenţa oficialităţilor guvernamentale şi
identificarea celor care efectuează evacuarea.

Se va evita folosirea forţei.
În cazurile rare în care este
necesară recurgerea la forţă,
ea trebuie să fie proporţionată
şi să se încadreze în
standardele internaţionale ale
drepturilor omului. Monitorizaţi condiţiile persoanelor

evacuate pentru a vă asigura că îşi pot
exercita drepturile omului după evacuare.

După încheierea satisfăcătoare a consultărilor,
oferiţi tuturor persoanelor afectate o notificare adecvată,
atât în scris, cât şi verbal.

Spaţiile alternative de locuit vor fi adecvate
conform standardelor internaţionale.

Trebuie soluţionate toate nemulţumirile
şi trebuie oferite compensaţii şi spaţii
alternative de locuit înainte de data evacuării.
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ACEASTĂ PUBLICAŢIE A FOST REALIZATĂ
PENTRU A SLUJI DREPT GHID ÎN SPRIJINUL
AUTORITĂŢILOR LOCALE, OFICIALITĂŢILOR
ŞI AL ALTOR REPREZENTANŢI CARE
ACŢIONEAZĂ DIN PARTEA STATULUI,
ÎN ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR LOR
LEGATE DE DREPTUL LA UN SPAŢIU DE
LOCUIT ADECVAT. DOCUMENTUL PREZINTĂ
PRINCIPALELE NORME INTERNAŢIONALE
ALE DREPTURILOR OMULUI ÎN PRIVINŢA
DREPTULUI LA O LOCUINŢĂ ADECVATĂ
ŞI OFERĂ ÎNDRUMĂRI PRACTICE
REFERITOARE LA MĂSURILE CHEIE CARE
TREBUIE LUATE CÂND SE PLANIFICĂ
PROIECTE CARE AR PUTEA NECESITA
EVACUĂRI, SAU CÂND SE PUN ÎN APLICARE
SAU SE AUTORIZEAZĂ EVACUĂRI.



DESPRE ACEST GHID

Toate persoanele au dreptul la un spaţiu adecvat de locuit şi toate guvernele

naţionale şi autorităţile locale, precum şi reprezentanţii lor, au obligaţia legală de

a respecta, proteja şi îndeplini acest drept al omului. Dreptul la un spaţiu adecvat

de locuit include o interdicţie privind evacuările forţate.

O evacuare forţată este mutarea persoanelor în ciuda voinţei lor din locuinţele
sau de pe terenul pe care îl ocupă, fără o procedură corespunzătoare şi fără
măsuri juridice de protecţie, inclusiv notificarea adecvată, căile legale de atac
şi compensaţiile pentru pierderile suferite.

Autorităţile locale sunt adesea primul punct de contact în planificarea şi construcţia

de spaţii de locuit. Frecvent ele joacă şi un rol important în proiectele de

infrastructură, regenerare sau reamenajare urbană şi evenimente de mare

amploare care sunt şi cauzele cele mai probabile ale evacuărilor forţate. Indiferent

de motivele unei evacuări, autorităţile locale sunt direct sau indirect implicate în

implementarea ei. De aceea, ele pot juca un rol important în a se asigura că

oamenii îşi pot exercita dreptul la un spaţiu adecvat de locuit şi că sunt protejaţi

împotriva evacuărilor forţate.

Autorităţile locale trebuie să împace în multe situaţii o serie de interese divergente

în privinţa utilizării şi amenajării teritoriului. Ele sunt supuse presiunilor din partea

proprietarilor privaţi de terenuri, care doresc îndepărtarea persoanelor care

locuiesc pe terenul respectiv; autorităţile ar putea fi nevoite să pună în balanţă

beneficiile construirii unui nou spital şi problemele provocate oamenilor care riscă

evacuarea de pe terenul pe care urmează să fie construit spitalul. Aceste situaţii

sunt dificile, dar autorităţile trebuie să se asigure că îşi analizează într-o manieră
principială interesele şi că eforturile lor sunt îndreptate în direcţia protejării
tuturor drepturilor celor afectaţi, mai ales prin reducerea la minim a efectelor
negative asupra grupurilor deja dezavantajate.
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În multe contexte, cazurile de evacuări sunt agravate de atitudinea negativă a

oficialităţilor publice şi a altora faţă de oamenii care locuiesc fără securitatea

ocupării (cum ar fi locuitorii din cartierele sărace sau taberele neautorizate şi

„squatters”). Autorităţile locale şi-ar putea percepe rolul lor ca fiind unul de aplicare

a legii împotriva acestor grupuri sau le-ar putea considera un element care tulbură

ordinea publică. Astfel de atitudini ignoră motivele mai profunde care i-au

determinat pe oameni să trăiască în condiţii precare şi care duc la apariţia

cartierelor sărace şi a taberelor neautorizate: migraţia în căutarea de muncă,

absenţa mijloacelor legale pentru a obţine o locuinţă cu costuri rezonabile, efectul

anilor de neglijare şi chiar complicitatea oficialităţilor corupte în crearea cartierelor

sărace şi a taberelor neautorizate.

Este esenţial ca autorităţile să identifice soluţii durabile pentru persoanele care nu

au securitatea ocupării. Statul trebuie să intervină pentru a le îmbunătăţi situaţia,

nu pentru a o agrava. În virtutea dreptului internaţional, trebuie urmate procedurile

corespunzătoare în punerea în aplicare a evacuărilor, indiferent dacă persoanele

vizate ocupă terenul sau imobilul respectiv legal sau nu. Dacă autorităţile nu

identifică soluţii locative adecvate pentru persoanele care trebuie evacuate, pe

lângă impactul potenţial negativ al pierderii locului de muncă, investiţiei în

locuinţele respective şi accesul la îngrijire medicală şi educaţie, evacuarea poate

sili oamenii să trăiască în situaţii tot mai precare, riscând evacuări repetate.

Acest ghid indică unii dintre paşii pe care autorităţile trebuie să-i facă pentru
a preveni evacuările forţate şi a proteja dreptul la un spaţiu de locuit adecvat.
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DREPTUL LA UN SPAŢIU DE
LOCUIT ADECVAT

„DREPTUL LA UN SPAŢIU DE LOCUIT NU TREBUIE INTERPRETAT
ÎNTR-UN SENS ÎNGUST SAU RESTRICTIV, DE EXEMPLU UNUL CARE
ÎL IDENTIFICĂ CU UN ACOPERIŞ DEASUPRA CAPULUI SAU CARE
CONSIDERĂ ADĂPOSTUL CA PE UN SIMPLU BUN. DIMPOTRIVĂ,
EL TREBUIE CONSIDERAT CA FIIND DREPTUL DE A LOCUI UNDEVA
ÎN SECURITATE, PACE ŞI DEMNITATE.”
Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale şi culturale, Comentariul general 4:
dreptul la un spaţiu de locuit adecvat, 13 decembrie 1991, alin. 7

Toate guvernele sunt parte semnatară a unuia sau mai multor tratate internaţionale

privind drepturile omului, care garantează dreptul la un spaţiu de locuit adecvat.

Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi politice (ICESCR) este

principalul tratat privind dreptul la un spaţiu de locuit adecvat. Articolul 11.1 al

Pactului stipulează că toate părţile semnatare trebuie „să recunoască dreptul

fiecărei persoane la un standard de viaţă adecvat pentru sine şi familia sa, inclusiv

alimentaţie, îmbrăcăminte şi spaţiu adecvat de locuit, şi la îmbunătăţirea continuă

a condiţiilor de locuit. Statele părţi vor lua măsurile necesare pentru a asigura

realizarea acestui drept, recunoscând în acest sens importanţa esenţială a

cooperării internaţionale pe baza liberului consimţământ.”

Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale şi culturale (Comitetul ONU

este constituit din experţi independenţi având mandatul de a interpreta ICESCR

şi a monitoriza implementarea sa de către statele părţi. Comitetul oferă o

interpretare autorizată a drepturilor omului din Pact, prin documentele

intitulate Comentarii generale. Explicaţia Comitetului la conţinutul dreptului la

un spaţiu de locuit adecvat şi obligaţiile statelor este publicată în Comentariul

general 4 (privind dreptul la un spaţiu de locuit adecvat) şi Comentariul general 7

(privind evacuările forţate).
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Dreptul la un spaţiu de locuit adecvat este protejat şi de diferite tratate

internaţionale şi regionale privind drepturile omului, inclusiv Pactul internaţional

privind drepturile civile şi politice şi Convenţia internaţională pentru eliminarea

tuturor formelor de discriminare rasială.1

TOATE ORGANELE UNUI STAT TREBUIE SĂ
RESPECTE OBLIGAŢIILE SALE INTERNAŢIONALE
Când un stat devine parte a unui tratat internaţional, este obligat prin

lege să-şi respecte obligaţiile ce decurg din acel tratat, inclusiv prin

implementarea standardelor tratatului la nivel naţional. Statul va fi

responsabil dacă un organ (persoană sau instituţie) al statului, la oricare din

nivelurile sale (autorităţi centrale, regionale sau locale), acţionează într-o

manieră care contravine obligaţiilor sale internaţionale. Aceasta se aplică în

egală măsură oricărei persoane care acţionează ca agent al statului sau la

instrucţiunile sale. Statul nu poate invoca prevederi din legislaţia naţională

pentru a-şi justifica neîndeplinirea obligaţiilor ce-i revin conform tratatelor

internaţionale. De exemplu, guvernele nu pot spune că, din cauză că au un

sistem federal, nu sunt responsabile de acţiunile municipalităţilor care

încalcă dreptul la un spaţiu de locuit adecvat.

Prin urmare, indiferent de sistemul juridic din ţara respectivă sau de felul în

care sunt împărţite responsabilităţile între autorităţile centrale şi cele locale,

dacă o oficialitate publică sau un agent al statului nu respectă standardele

internaţionale ale drepturilor omului referitoare la dreptul la un spaţiu de

locuit adecvat, guvernul este răspunzător şi poate fi tras la răspundere pentru

încălcarea legislaţiei internaţionale.
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OBLIGAŢII REFERITOARE LA DREPTUL
LA UN SPAŢIU DE LOCUIT ADECVAT
Statele au obligaţia să respecte, protejeze şi concretizeze dreptul la un spaţiu de

locuit adecvat.

Pentru respectarea dreptului la un spaţiu de locuit adecvat, guvernele nu trebuie

să intervină în situaţia locativă a oamenilor decât cu respectarea procedurilor

corespunzătoare şi nu trebuie să efectueze evacuări forţate.

Oficialităţile publice au datoria de a proteja oamenii de orice ingerinţă în drepturile

lor din partea unor terţe părţi, cum ar fi proprietari sau întreprinderi.

Evacuările forţate încalcă dreptul la un spaţiu de locuit adecvat şi trebuie prevenite

în practică şi interzise de legislaţia naţională. Guvernele trebuie să adopte legi care

să interzică evacuările forţate, să împiedice discriminările din partea proprietarilor

şi să reglementeze chiriile şi condiţiile de locuit.

În funcţie de resursele disponibile, guvernele trebuie să ia măsuri concrete şi bine

calibrate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi de viaţă pentru toate

persoanele, cât mai curând posibil.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor lor internaţionale, guvernele trebuie să adopte

toate măsurile corespunzătoare legislative, administrative, bugetare, judiciare,

de promovare şi de altă natură, necesare pentru realizarea dreptului la un spaţiu

de locuit adecvat pentru toată lumea. Trebuie adoptate şi implementate politici şi

programe astfel încât să fie lărgit accesul tuturor la un spaţiu de locuit şi să fie

îmbunătăţite condiţiile de locuit din ţară.

Ca o cerinţă minimă, guvernele trebuie să trateze cu prioritate accesul la
un spaţiu de locuit elementar pentru toată lumea, de exemplu prevenind şi

gestionând situaţia persoanelor fără adăpost. De asemenea, în deciziile de alocare

a resurselor, guvernele şi oficialităţile publice trebuie să acorde prioritate,

în exercitarea atribuţiilor lor, grupurilor celor mai defavorizate şi să garanteze

dreptul oamenilor de a participa şi de a fi consultaţi în privinţa deciziilor care

urmează să le afecteze viaţa. Trebuie asigurate căi efective de atac, în cazul

încălcării oricăruia dintre aceste drepturi.
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GUVERNELE TREBUIE SĂ IMPLEMENTEZE NUMAIDECÂT
URMĂTOARELE MĂSURI

Să recunoască şi să protejeze dreptul la un spaţiu de locuit adecvat ca

drept juridic, executoriu în instanţele de judecată.

Să se asigure că toată lumea beneficiază cel puţin de un nivel minim de

securitate a ocupării şi de protecţie împotriva evacuărilor forţate.

Să adopte şi să implementeze o lege care interzice evacuările forţate

şi prevede măsuri de protecţie care trebuie respectate înaintea

oricărei evacuări.

Să interzică discriminarea, inclusiv segregarea rasială şi discriminarea

împotriva femeilor la asigurarea unei locuinţe, şi să combată actele

de discriminare.

Să introducă mecanisme efective de monitorizare a situaţiei locative din

ţară. Aceste mecanisme trebuie să identifice persoanele care nu

beneficiază de un nivel minim de securitate a ocupării, persoanele fără

adăpost, persoanele care locuiesc în condiţii necorespunzătoare şi

grupurile care întâmpină obstacolele cele mai mari în calea realizării

dreptului lor la un spaţiu de locuit adecvat. Guvernele trebuie să

acţioneze şi să actualizeze regulat aceste informaţii pentru evaluarea

progreselor lor.

Să dea prioritate persoanelor cu situaţia cea mai precară în toate

programele şi alocarea tuturor resursele legate de situaţia locativă.

Să pună la dispoziţie cu prioritate servicii de bază, inclusiv niveluri

minime esenţiale de apă potabilă şi canalizare.

Să evalueze şi modifice regulile şi reglementările privind construcţia,

planificarea şi amplasamentul locuinţelor, pentru promovarea locuinţelor

pentru toată lumea şi pentru a-i ajuta, nu a-i descuraja, pe cei care trăiesc

în sărăcie, să-şi construiască sau întreţină locuinţele.

�

�

�

�
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Să se asigure că costurile locuinţei şi materialelor de construcţii pentru

locuinţe sunt rezonabile, mai ales pentru persoanele cele mai sărace.

Să introducă măsuri pentru a asigura accesibilitatea locuinţelor, de pildă

prin reglementarea nivelului chiriilor sau al altor costuri legate de spaţiul

de locuit, şi să se asigure că majorarea chiriilor, creditelor ipotecare sau

a altor forme de finanţare a locuinţelor, nu periclitează capacitatea

oamenilor de a-şi îndeplini alte necesităţi.

Să adopte o politică locativă care tratează cu prioritate accesul tuturor la

un nivel elementar de locuit şi stabileşte obiective cu termene precise

pentru ameliorarea treptată a condiţiilor de locuit, asigurând participarea

oamenilor, mai ales a grupurilor defavorizate, la formularea unei astfel

de strategii.

Să introducă standarde pentru a se asigura că spaţiile de locuit sunt

„adecvate”, stabilind norme privind nivelul condiţiilor de locuit,

amplasamentul şi existenţa serviciilor, facilităţilor şi infrastructurii,

în conformitate cu standardele internaţionale.

Să implementeze mecanisme efective pentru monitorizarea tuturor

autorităţilor, la nivel naţional şi local, pentru a se asigura că ele

acţionează constant cu respectarea obligaţiilor internaţionale ale statului.

Să se asigure că oamenii pot participa şi sunt consultaţi în privinţa

deciziilor care le vor afecta vieţile.

Să ofere căi de atac efective şi măsuri reparatorii tuturor persoanelor al

căror drept la un spaţiu de locuit adecvat a fost încălcat, inclusiv prin

recurs judiciar, unde este necesar.
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EVACUĂRILE FORŢATE

„EVACUĂRILE FORŢATE EXACERBEAZĂ INEGALITĂŢILE,
CONFLICTELE SOCIALE, SEGREGAREA ŞI ‘GHETOIZAREA’,
AFECTÂND INVARIABIL CATEGORIILE CELE MAI SĂRACE,
MAI VULNERABILE SOCIAL ŞI ECONOMIC ŞI MAI MARGINALIZATE
ALE SOCIETĂŢII, ÎN SPECIAL FEMEILE, COPIII, MINORITĂŢILE ŞI
POPULAŢIILE AUTOHTONE.”
Principiile de bază şi directivele ONU privind evacuările şi strămutările legate de
dezvoltare, alin. 7

CE ESTE O EVACUARE FORŢATĂ?

O evacuare forţată constă din obligarea unor persoane de a-şi părăsi locuinţa

şi pământul pe care-l ocupă, fără nicio protecţie juridică sau garanţie.2

Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale şi culturale a declarat că

evacuările forţate contravin cerinţelor Pactului,3 subliniind că un stat „trebuie să

se abţină de la evacuări forţate şi să vegheze la aplicarea legii împotriva agenţilor

săi sau a terţelor părţi care efectuează evacuări forţate.”4

Comitetul identifică securitatea ocupării drept elementul crucial în determinarea
caracterului adecvat al locuinţei, explicând că „Securitatea juridică a ocupării

ia diferite forme, inclusiv închirierea (de la sectorul public sau privat), regimul

de coproprietate, cooperativa locativă, leasing, în proprietate, locuinţe de

urgenţă şi tabere neautorizate, fie că este vorba de ocuparea unui teren sau a

unui imobil. Indiferent de tipul de ocupare, toate persoanele trebuie să

beneficieze de un anumit grad de securitate a ocupării, care garantează protecţia

legală împotriva evacuării forţate, hărţuirii sau a altor ameninţări. Statele părţi

trebuie să ia în consecinţă măsuri imediate menite să asigure securitatea legală

a ocupării pentru acele persoane şi familii care nu beneficiază în prezent de

această protecţie, cu consultarea reală a persoanelor şi grupurilor afectate.”5



În plus, Comitetul ONU pentru drepturile omului a afirmat că evacuările forţate

contravin Articolului 17 din Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice,

care arată că nimeni nu poate fi supus imixtiunilor arbitrare sau ilegale în viaţa sa

privată, familia sau domiciliul său.6 FEvacuările forţate au fost de asemenea

considerate o încălcare a Convenţiei internaţionale pentru eliminarea tuturor

formelor de discriminare rasială, Convenţiei ONU privind drepturile copilului şi

Convenţiei ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva

femeilor. Comitetul ONU împotriva torturii a declarat în cazul Hajrizi Dzemajl contra

Iugoslavia7 că, în anumite împrejurări, evacuările forţate pot fi asimilate cu

tratamente crude, inumane sau degradante şi pot constitui o infracţiune în temeiul

articolului 16 al Convenţiei împotriva torturii.

Comisia ONU pentru drepturile omului a indicat de asemenea că evacuările
forţate constituie încălcări flagrante ale unei serii de drepturi fundamentale,

în special a dreptului la un spaţiu de locuit adecvat.8

Raportorul special ONU pentru spaţii adecvate de locuit, un expert independent

însărcinat să prezinte informaţii privind spaţiile de locuit adecvate, să ofere

consiliere şi asistenţă tehnică guvernelor în privinţa dreptului la un spaţiu adecvat

de locuit, a elaborat Principiile de bază şi directivele privind evacuările şi

strămutările legate de dezvoltare. Principiile reflectă normele şi jurisprudenţa

existente în domeniul evacuările forţate.9 Ele descriu în detaliu măsurile care

trebuie adoptate înainte, în timpul şi după evacuări, pentru a garanta respectarea

dreptului internaţional al drepturilor omului. Aceste Principii de bază sunt axate în

special pe evacuările şi strămutările asociate cu proiecte de dezvoltare de mare

anvergură, care afectează un număr mare de persoane, însă pot fi aplicate în toate

tipurile de evacuări.
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GARANŢIILE JURIDICE VIZÂND PREVENIREA
EVACUĂRILOR FORŢATE
Potrivit dreptului internaţional referitor la drepturile omului, evacuările trebuie

efectuate doar în ultimă instanţă, după explorarea tuturor celorlalte alternative

fezabile, prin consultarea reală cu persoanele afectate. Evacuările nu pot avea loc

decât cu o protecţie corespunzătoare în ce priveşte procedurile şi respectarea

legalităţii. Următoarele măsuri trebuie prin urmare puse în practică:

� Posibilitatea unor consultări reale.

� Un preaviz suficient şi rezonabil privind evacuarea.

� Informaţiile despre evacuarea propusă şi, unde este cazul, despre destinaţia
alternativă a terenului sau imobilului, comunicate într-un interval rezonabil.

� Prezenţa agenţilor sau reprezentanţilor guvernamentali în timpul evacuării.

� Identificarea corespunzătoare a tuturor persoanelor implicate în evacuare.

� Interzicerea evacuărilor în condiţii de vreme rea sau în timpul nopţii.

� Accesul la căi de atac judiciare.

� Asistenţă juridică, unde este posibil, oferită persoanelor care au nevoie de ea
pentru a ataca cu recurs decizia în instanţe.

Guvernele trebuie de asemenea să se asigure că nicio persoană nu rămâne fără
adăpost sau vulnerabilă la încălcarea altor drepturilor omului, în urma unei evacuări.
Persoanelor evacuate trebuie să li se ofere compensaţii pentru toate pierderile, iar

guvernele trebuie să le propună o soluţie locativă alternativă tuturor celor care nu se pot

întreţine singuri.

Compensaţia şi propunerea locativă alternativă trebuie să fie făcute înainte de

data evacuării. Toate măsurile de reinstalare, cum ar fi construcţia de locuinţe,

aprovizionarea cu apă şi electricitate, canalizarea, şcolile, drumurile de acces şi alocarea

de terenuri şi parcele, trebuie să se conformeze cu normele internaţionale referitoare la

drepturile omului.10
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Aceste principii se aplică tuturor evacuărilor, indiferent dacă persoanele evacuate

sunt locatari, proprietari sau simpli ocupanţi ai terenului sau imobilului respectiv,

inclusiv persoanele din taberele neautorizate.

Oficialităţile publice au datoria de a veghea că toate evacuările, inclusiv cele
cu ordin judecătoresc sau cele realizate de agenţi privaţi, respectă aceste
garanţii şi, în cazul în care nu o fac, că victimele evacuărilor forţate au acces
la căi efective de atac.

Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale şi culturale a indicat că

guvernele trebuie să adopte legi care să interzică evacuările forţate, arătând că

„Această legislaţie ar trebui să includă măsuri care (a) oferă gradul maxim posibil

de securitate a ocupării pentru ocupanţii imobilului sau terenului, (b) este în

conformitate cu Pactul şi (c) vizează un control strict al circumstanţelor în care

pot fi efectuate evacuări. Legislaţia trebuie să se aplice de asemenea tuturor

agenţilor care acţionează cu autoritatea Statului sau care poartă responsabilitatea.”

Comitetul ONU adaugă că „Statele părţi trebuie prin urmare să-şi reexamineze

toată legislaţia şi măsurile relevante pentru a se asigura că ele sunt compatibile cu

obligaţiile ce decurg din dreptul la un spaţiu de locuit adecvat şi să abroge sau

modifice orice text care nu este conform cu dispoziţiile Pactului.”11

Dreptul internaţional referitor la drepturile omului stipulează că autorităţile pot

proceda în mod legitim la evacuări într-un număr de situaţii, de exemplu în caz de

neplată repetată a chiriei de către locatari sau când o anumită parcelă de teren este

esenţială într-o proiect de utilitate publică incontestabilă. Evacuările efectuate cu

respectarea legislaţiei şi normelor internaţionale în materie de drepturile omului

nu constituie evacuări forţate. Deşi folosirea forţei trebuie evitată, interdicţia privind

evacuările forţate nu se aplică tuturor evacuărilor efectuate prin forţă, în condiţiile

în care utilizarea forţei se face în conformitate cu dreptul internaţional. Aceasta

înseamnă că forţa trebuie utilizată în ultimă instanţă, când este absolut necesar şi

într-o manieră proporţionată şi rezonabilă. Astfel, dacă un guvern a implementat

toate garanţiile juridice necesare, evacuarea nu echivalează cu o evacuare forţată.
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ASIGURAREA CONFORMĂRII
EVACUĂRILOR CU
NORMELE INTERNAŢIONALE

„STATELE VOR VEGHEA CĂ EVACUĂRILE SE PRODUC DOAR ÎN
CIRCUMSTANŢE EXCEPŢIONALE. DAT FIIND IMPACTUL LOR NEGATIV
ASUPRA UNEI SERII DIVERSE DE DREPTURI ALE OMULUI RECUNOSCUTE
INTERNAŢIONAL, EVACUĂRILE TREBUIE PE DEPLIN JUSTIFICATE.”
Principiile de bază şi directivele ONU privind evacuările şi strămutările legate de
dezvoltare, alin. 21

ASIGURAREA EGALITĂŢII ŞI NEDISCRIMINĂRII

Autorităţile trebuie să se asigure că evacuările şi procesele legate de evacuare,

inclusiv reinstalarea, nu duc direct sau indirect la o discriminare sau inegalitate

între sexe, şi nici nu agravează acest fenomen.

În cursul planificării sau discutării unor evacuări, indiferent de scop, autorităţile

trebuie să evalueze dacă există anumite grupuri de persoane care sunt expuse

unui risc mai ridicat de evacuare sau au fost afectate disproporţionat de evacuări.

De exemplu, anumite grupuri etnice ar putea fi supra-reprezentate în taberele

neautorizate sau în alte situaţii în care oamenii sunt privaţi de securitatea ocupării

din motive de discriminare de lungă durată. Autorităţile au datoria de a aborda

cauzele subiacente ale acestei discriminări, în special prin corectarea lacunelor în

legislaţie şi politici, şi prin luarea de măsuri pozitive pentru combaterea

discriminării şi îmbunătăţirea securităţii ocupării pentru astfel de grupuri.

Autorităţile, în particular cele de la nivel local, trebuie să se asigure că toate

procesele asociate cu evacuările se derulează într-o manieră nediscriminatorie şi

promovează egalitatea între sexe. Toate persoanele vizate de o evacuare trebuie să

fie consultate, compensate şi reinstalate şi trebuie să aibă acces la o formă de
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recurs, fără discriminare. Dreptul internaţional referitor la drepturile omului

interzice formal discriminarea pe criterii de rasă, etnie, apartenenţă la o minoritate

sau un grup autohton, opinii politice sau de altă natură, situaţia matrimonială sau

familială, orientarea sexuală şi identitatea sexului, situaţia materială sau locul de

reşedinţă (care include şi statutul ocupării), situaţie economică sau socială, vârstă,

handicap sau stare de sănătate.

Autorităţile trebuie să ia măsuri suplimentare pentru a intra în legătură cu grupuri

care, dintr-un motiv sau altul, se confruntă cu dificultăţi sporite în participarea la

procesele legate de evacuare sau de reinstalare (de exemplu femeile, persoanele

în vârstă sau cu handicap sau membrii unui anumit grup etnic). Autorităţile ar

putea trebui să ia măsuri specifice de informare şi contact în direcţia acestor

grupuri, inclusiv organizarea de întâlniri separate în funcţie de necesităţi,

vizând sprijinirea şi încurajarea participării lor în toate procesele legate de evacuare

şi reinstalare.

Autorităţile locale trebuie de asemenea să se asigure că alternativa locativă sau

reinstalare propusă ţine cont de nevoile specifice ale grupurilor defavorizate.

Orice contracte, titluri de proprietate sau beneficii la locurile de reinstalare trebuie

distribuite conform principiului egalităţii şi nediscriminării, de exemplu tratând

femeile pe picior de egalitate. În plus, amplasamentul locurilor de reinstalare nu

trebuie să perpetueze discriminarea sau să ducă la segregare rasială.

LUAREA TUTUROR MĂSURILOR POSIBILE PENTRU
EVITAREA SAU LIMITAREA EVACUĂRILOR
Evacuările bulversează viaţa oamenilor şi a comunităţilor. Când cineva îşi pierde

căminul, adesea rămâne şi fără mediul cu care este familiar, fără cartierul său,

reţelele sociale şi oportunităţile de pe piaţa muncii, iar accesul persoanei respective

la educaţie, îngrijire medicală şi alte servicii publice este şi el perturbat.

Autorităţile trebuie să ia toate măsurile posibile pentru a limita sau evita evacuările.

Ele trebuie să organizeze consultări reale cu toţi cei afectaţi şi să studieze toate

alternativele fezabile. De exemplu, în cazul unei evacuări motivate prin neplata

chiriei, consultările pot duce la un acord oferind un termen suplimentar pentru

efectuarea plăţii. Când evacuările sunt planificate din cauza caracterului insalubru
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al locuinţelor, ar putea fi posibilă reabilitarea acestora, în locul demolării lor. Oricare

ar fi situaţia, autorităţile trebuie să ia în considerare alternativele şi să le dea

persoanelor afectate ocazia de a sugera şi ele alternative fezabile (a se vedea

paragraful de mai jos privind consultările reale).

În cadrul planificării proiectelor care pot duce la o evacuare, autorităţile trebuie să

intervină pentru a se asigura că persoanele responsabile de proiect evaluează toate

amplasamentele potenţiale din punctul de vedere al impactului asupra persoanelor

care trăiesc acolo sau locuiesc în apropiere. Dacă sunt mai multe amplasamente

care ar putea fi potrivite, sunt de preferat amplasamentele care permit evitarea

sau limitarea evacuărilor.

Autorităţile trebuie să poată demonstra că au explorat toate amplasamentele

posibile pentru un anumit proiect, au evaluat toate repercusiunile posibile asupra

persoanelor şi au luat o decizie finală care evită sau limitează evacuările.

Principiile de bază ONU privind evacuările explică faptul că „Statele trebuie să

studieze în întregime toate alternativele posibile la evacuări. Toate grupurile şi

persoanele potenţial afectate, inclusiv femeile, persoanele autohtone şi persoanele

cu handicap, precum şi persoanele care activează în numele acestora, au dreptul

la informaţii relevante, consultarea deplină şi participarea pe toată durata

procesului, şi dreptul de a propune soluţii alternative pe care autorităţile au datoria

să le ia în considerare.”12

DESFĂŞURAREA DE CONSULTĂRI REALE

Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale şi culturale a identificat

„consultarea reală” cu persoanele afectate drept una din principalele măsuri de

protecţie împotriva evacuărilor forţate. Comitetul a subliniat că „Înaintea punerii

în aplicare a oricăror evacuări, în special vizând grupuri mari de persoane,

Statele părţi se vor asigura că au fost explorate toate alternativele fezabile în

consultare cu persoanele afectate, pentru evitarea sau cel puţin limitarea nevoii de

a recurge la forţă.”13 Autorităţile locale trebuie să pună în practică această măsură

de protecţie din primele faze ale planificării evacuării şi până la reinstalarea tuturor

persoanelor vizate.
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Această măsură de protecţie este importantă din mai multe motive. Persoanele

afectate ar putea sugera alternative care ar putea răspunde nevoilor ambelor părţi,

ajutând la limitarea sau evitarea evacuărilor. Prin consultarea grupurilor afectate

se poate asigura reducerea la minim sau evitarea în totalitate a folosirii forţei în

cazul în care evacuările au loc, şi că orice dispoziţiile în ce priveşte reinstalarea

răspund nevoilor comunităţii afectate. Deşi s-ar putea considera că aceste

consultaţii întârzie procesul sau sunt costisitoare, pe termen lung ele asigură

implementarea într-o manieră mai eficientă a unui proiect (mai cu seamă când

sunt luate în calcul costurile sociale invizibile ale evacuării, în ce priveşte pierderea

accesului la un loc de muncă, la mijloace de subzistenţă, educaţie, îngrijirea

sănătăţii etc.), reducând în acelaşi timp la minim inegalităţile, conflictele sociale

şi segregarea.

COMUNICAREA ÎN TIMP UTIL A TUTUROR INFORMAŢIILOR COMPLETE ŞI EXACTE

Este esenţială comunicarea în timp util a tuturor informaţiilor complete şi exacte

către persoanele afectate, în cadrul procesului de consultare. Înaintea consultărilor,

cei afectaţi de evacuarea propusă trebuie să primească informaţii complete legate de:

� evacuarea propusă, motivele ei şi destinaţia intenţionată a terenului sau
imobilului respectiv, în urma evacuării.

� compensaţiile şi opţiunile locative alternative care vor fi oferite, precum şi
orice excluderi.

� alternativele la evacuare care au fost luate în considerare de autorităţi.

� cum va fi pusă în aplicare evacuarea, inclusiv factorii publici sau privaţi care
vor fi implicaţi şi detalii privind rolurile şi responsabilităţile lor.

� posibilităţile de a ataca o decizie şi orice aspecte ale procesului de evacuare,
în faţa organelor administrative sau a instanţelor.

� obiectivele, metoda şi calendarul procesului de consultare (inclusiv posibilităţile
de a dialoga cu diferitele părţi implicate şi posibilitatea celor afectaţi de a
formula sugestii pentru un proces mai eficient).
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Autorităţile trebuie să se asigure că informaţiile oferite sunt accesibile tuturor

membrilor comunităţii, nu doar reprezentanţilor acesteia. Informaţiile trebuie

furnizate în scris, în limba sau limbile locale ale comunităţii afectate. De asemenea,

ele trebuie furnizate într-o manieră care să permită tuturor secţiunilor comunităţii

– inclusiv analfabeţilor – să participe efectiv la procesul de consultare. De pildă,

acolo unde este necesar, autorităţile trebuie să transmită informaţiile prin anunţuri

publice la televiziune şi radio, şi prin reuniuni publice sau grupuri de discuţii.

Cum s-a arătat mai sus, este posibil ca autorităţile publice să trebuiască să ia

măsuri suplimentare pentru a se asigura că informaţiile comunicate sunt transmise

grupurilor care întâmpină cele mai mari dificultăţi în participarea la acest proces.

DIALOGUL CU PĂRŢILE AFECTATE

Oricărei persoane vizate de o evacuare trebuie să i se acorde suficient timp să

reflecteze asupra măsurii, să discute, să-şi poată exprima rezervele şi să poată

formula comentarii legate de evacuare şi proiectele asociate, inclusiv în ce priveşte

compensarea şi reinstalarea. Persoanele afectate ar trebui să poată participa

efectiv, prin reprezentanţii lor aleşi, dacă este cazul, precum şi în grupuri mai mici

sau individual. Ei trebuie să aibă de asemenea posibilitatea de a sugera alternative

fezabile la evacuare. Autorităţile trebuie să ia măsuri pentru ca oamenii, cu titlu

individual sau colectiv, să poată solicita informaţii şi să primească răspunsuri la

orice întrebare apărută în urma informaţiilor transmise. Ele trebuie să organizeze

întruniri publice în care să transmită informaţiile şi să le dea oamenilor ocazia de

a pune întrebări, a sugera alternative la evacuări sau să conteste deciziile care au

fost luate de autorităţi. Organizaţiile şi persoanele care activează de partea

comunităţii afectate trebuie să poată asista la aceste reuniuni. Autorităţile trebuie

să facă publice şi să păstreze procesele verbale ale acestor întruniri.

Oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a consulta şi contesta aceste

procese verbale.

În cazul proiectelor care includ aspecte tehnice ce pot afecta drepturile oamenilor

(de exemplu construcţia unei uzine poluante în apropierea locuinţelor actuale ale

oamenilor sau a amplasamentelor propuse pentru reinstalare), este importantă

sprijinirea persoanelor afectate, astfel încât să înţeleagă pe deplin impactul

potenţial şi măsurile propuse pentru reducerea acestuia. Aceste detalii tehnice,
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impactul posibil, riscurile şi felul în care ele vor fi gestionate, trebuie comunicate

celor afectaţi într-o manieră clară şi accesibilă. Autorităţile ar putea trebui să ofere

asistenţă tehnică, juridică sau de altă natură pentru a ajuta persoanele pe

parcursul acestui proces şi a se asigura că acestea sunt pe deplin conştiente de

drepturile lor şi de opţiunile care le sunt oferite, inclusiv de posibilitatea de a

contesta procesul.

În situaţiile în care grupuri mari de persoane riscă să fie evacuate, autorităţile

preferă adesea să dialogheze cu reprezentanţii comunităţii respective. În acel caz,

autorităţile trebuie să se asigure că reprezentanţii au fost aleşi de comunitate,

sunt autorizaţi să o reprezinte şi că ei transmit informaţiile comunicate tuturor

persoanelor afectate, fără excepţie, şi că acestora din urmă li se cere opinia.

Autorităţile nu pot transfera însă sarcina de informare şi consultare către aceşti

reprezentanţi; ele trebuie să organizeze întruniri publice unde oamenii să se poată

informa în mod independent.

Există situaţii când trebuie organizate reuniuni de mai mici dimensiuni cu grupurile

care întâmpină dificultăţile cele mai mari în calea participării la proces, cum ar fi

atunci când membrii comunităţii sunt discriminaţi sau în cazul existenţei unor

tensiuni între diferite grupuri de interese (de exemplu între proprietari şi locatari).

În toate cazurile, autorităţile trebuie să evalueze nevoile grupurilor cele mai

defavorizate, să răspundă la aceste nevoi şi să se asigure că procesul nu este

discriminatoriu. Soluţiile de reinstalare oferite ar putea să nu convină tuturor,

iar autorităţile trebuie să ia în calcul o varietate de opţiuni compensatorii şi de

reinstalare pentru satisfacerea unor nevoi diferite. De exemplu, este posibil ca

proprietarii să fie mulţumiţi de compensaţiile oferite, însă locatarii să necesite

sprijin în identificarea unor opţiuni locative alternative. Dacă ei nu au mijloacele

suficiente, s-ar putea să aibă nevoie de subvenţii sau de acces la locuinţe sociale.

De aceea, este foarte important ca procesul de consultare să le ofere autorităţilor

publice ocazia de a dialoga cu grupurile defavorizate, astfel ca ele să poată

participa la acest proces pe picior de egalitate şi ca nevoile lor să fie identificate şi

satisfăcute pe durata procesului.
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EXAMINAREA SOLUŢIILOR ALTERNATIVE PROPUSE DE PĂRŢILE AFECTATE

Înainte de a lua decizia de efectuare a unei evacuări, autorităţile trebuie să

examineze toate alternativele fezabile propuse de comunitatea afectată.

Autorităţile locale pot juca un rol pozitiv implicând comunităţile afectate şi

experţii în planificare urbană, în conturarea soluţiilor alternative la evacuare.

Renovarea locuinţelor, însoţită de o minimă reorganizare şi construcţia de unităţi

locative cu densitate ridicată, în consultare cu comunităţile locale, ar putea fi una

dintre soluţii. Acolo unde evacuările sunt rezultatul disputei privind proprietatea

asupra unui teren, autorităţile locale ar putea media între interesele divergente şi

sugera opţiuni cum ar fi împărţirea terenului pentru evitarea evacuării.

Decizia finală de evacuare trebuie justificată clar, indicându-se celelalte opţiuni

care au fost examinate, motivele pentru care acestea au fost respinse şi toate

eforturile întreprinse de autorităţi pentru evitarea evacuării şi reducerea

consecinţelor ei negative. Autorităţile trebuie de asemenea să explice cum au

răspuns la preocupările comunităţii vizate, cum au inclus observaţiile acesteia în

planurile şi opţiunile de reinstalare şi compensare, precum şi în calendarul şi

modalităţile de evacuare.

Principiile de bază ale ONU referitoare la evacuări arată că „Orice decizie legată

de evacuări trebuie anunţată în scris, în limba locală, tuturor persoanelor afectate,

cu suficient timp înainte. Notificarea de evacuare trebuie să conţină o justificare

detaliată a deciziei, inclusiv:

(a) absenţa alternativelor rezonabile;

(b) detaliile complete ale soluţiei propuse; şi

(c) acolo unde nu există alternative, toate măsurile luate sau anticipate pentru

reducerea la minim a impactului negativ al evacuărilor.

„Toate deciziile finale trebuie să facă obiectul unei evaluări administrative

şi judiciare.”14
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PERSOANELE AUTOHTONE ŞI CONSIMŢĂMÂNTUL
PREALABIL, DAT LIBER ŞI ÎN CUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ
Declaraţia ONU privind drepturile persoanelor autohtone (Declaraţia)

proclamă că persoanele autohtone au dreptul la „pământurile, terenurile şi

resursele pe care le posedă sau ocupă în mod tradiţional sau pe care

le-au utilizat sau dobândit,” statele trebuind să confere recunoaşterea şi

protecţia juridică.15 Declaraţia cere statelor să obţină consimţământul liber,

prealabil şi informat al comunităţilor autohtone pentru orice planuri de

amenajare sau de utilizare a terenurilor lor sau care presupun strămutarea lor

de pe aceste terenuri.16

Articolul 10 din Declaraţie afirmă că „populaţiile autohtone nu pot fi

îndepărtate prin forţă de pe pământul sau teritoriile lor. Nu poate avea

loc nicio strămutare fără consimţământul liber, prealabil şi informat al

populaţiilor autohtone vizate şi fără un acord pentru compensarea justă

şi echitabilă şi, în măsura posibilităţilor, cu opţiunea de întoarcere.”

Principiul consimţământului liber, prealabil şi informat al populaţiilor

autohtone a fost afirmat şi de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării

rasiale, Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale şi culturale,

Comitetul ONU pentru drepturile omului17 şi Curtea interamericană a

drepturilor omului.18

În cadrul oricărui proiect privind pământurile ancestrale ale popoarelor

autohtone sau care poate duce la îndepărtarea lor de pe aceste teritorii,

autorităţile publice trebuie să obţină consimţământul prealabil,

exprimat liber şi în cunoştinţă de cauză, al comunităţilor afectate,

înaintea implementării proiectului.
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REALIZAREA EVALUĂRILOR IMPACTULUI

Potrivit Principiilor de bază ONU privind evacuările, „Statele trebuie să studieze cu

prioritate strategiile care reduc la minim strămutările. Trebuie realizate evaluări

ample şi globale înainte de a iniţia un proiect care poate duce la evacuări şi

strămutări legate de dezvoltare, în scopul de a garanta drepturile omului pentru

toate persoanele, grupurile şi comunităţile afectate, inclusiv protejarea lor împotriva

evacuărilor forţate. Evaluarea consecinţelor evacuărilor ar trebuie de asemenea

să includă căutarea soluţiilor alternative şi a strategiilor pentru reducerea la minim

a prejudiciilor.”

În sânul unei comunităţi, consecinţele unei evacuări variază de la o persoană la

alta. Amploarea consecinţelor este influenţată de mai mulţi factori, cum ar fi

statutul economic sau social, rasa, originea etnică, naţionalitatea, sexul, religia,

vârsta şi handicapul. Autorităţile locale pot juca un rol în limitarea consecinţelor

şi asigurarea respectării drepturilor omului. O evaluare detaliată a impactului,

care poate fundamenta procesul decizional referitor la evacuări şi la reinstalare,

este un instrument foarte util pentru limitarea impactului.

O evaluare precisă şi eficace a impactului necesită participarea activă a tuturor

părţilor interesate, în special a persoanelor afectate.

Pentru a facilita participarea activă, autorităţile locale trebuie să le furnizeze celor

afectaţi toate informaţiile necesare privind metoda şi obiectivul evaluării impactului.

Informaţiile trebuie furnizate în limba sau limbile locale, într-o manieră care este

accesibilă tuturor, inclusiv persoanelor analfabete.

Evaluările impactului trebuie să includă o anchetă preliminară în cadrul comunităţii

şi să furnizeze informaţii despre:

� zona sau parcela de teren vizată.

� tabăra şi statutul ei din punct de vedere legal, inclusiv proprietatea asupra
locului sau terenului respectiv.
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� numărul familiilor sau persoanelor care locuiesc în zonă (inclusiv cele
considerate fără adăpost) cu date separate pe sexe şi alte motive relevante
de discriminare.

� numărul de ani sau luni de ocupare a locului vizat de către persoanele afectate.

� persoanele care lucrează, dar nu locuiesc în zonă, inclusiv cei care folosesc
zona vizată pentru accesul la alte locuri sau resurse.

� statutul ocupării pentru cei care locuiesc în zonă (proprietari, locatari, simpli
ocupanţi fără titlu de proprietate si persoane considerate fără adăpost).

� munca şi diferite activităţi generatoare de venituri (inclusiv lucrul de acasă)
întreprinse de persoanele afectate.

� serviciile publice din zonă, inclusiv şcoli, spitale, punctele de acces la apă,
instalaţiile sanitare, eliminarea deşeurilor şi iluminatul public.

� tipul, dimensiunea şi materialele utilizate pentru construcţia locuinţelor
din zonă.

� magazine, tarabe şi cantine din zonă.

� amplasarea în raport cu principalele reţele de transport, posibilităţile de
angajare, inclusiv pieţele, şcolile şi centrele medicale.

Odată colectate aceste informaţii, trebuie realizată o evaluare a impactului

evacuărilor. Această evaluare trebuie făcută în aşa fel încât să detalieze

impactul potenţial al evacuării asupra comunităţii în ansamblul ei, precum şi

asupra diferitelor secţiuni ale comunităţii, în funcţie de situaţia personală

a fiecăruia.
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Evaluarea impactului trebuie să includă informaţii specifice privind repercusiunile
anticipate, inclusiv privind:

� accesul la locuinţe alternative.

� accesul la mijloace de transport, şcoli, creşe, îngrijire medicală şi alte
servicii publice.

� accesul la piaţa muncii şi activităţi generatoare de venituri.

� reţele sociale şi comunitare.

� participarea la viaţa publică.

Autorităţile locale trebuie să comunice evaluările impactului cu comunitatea

afectată şi reprezentanţii ei, şi să îi invite să formuleze comentarii şi obiecţii pentru

acurateţe. Evaluările complete trebuie partajate cu persoanele afectate într-o formă

şi o manieră accesibile tuturor membrilor comunităţii.

Evaluarea impactului trebuie încheiată numai după ce au fost luate în considerare

comentariile şi obiecţiilor membrilor comunităţii vizate şi ale reprezentanţilor lor.

Autorităţile locale trebuie să poată fi în măsură să dovedească modalitatea în care

s-a realizat această etapă.

Evaluarea impactului trebuie ulterior utilizată pentru evaluarea fezabilităţii evacuării

într-o manieră transparentă. În cazurile în care evacuarea este singura opţiune

posibilă, această evaluare trebuie să permită justificarea procesului în ansamblul

său, precum şi a măsurilor compensatorii şi de reinstalare.

Unde este cazul, costurile măsurilor de reducere a impactului negativ al

evacuărilor, inclusiv printr-o ofertă de compensare şi o soluţie locativă alternativă,

trebuie încorporat în costul total al proiectului care face necesară evacuarea.
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ACORDAREA UNUI PREAVIZ SUFICIENT ŞI REZONABIL

La încheierea procesului de consultare, autorităţile locale trebuie să acorde tuturor

persoanelor afectate un preaviz suficient şi rezonabil. Notificările individuale trebuie

făcute în scris, în limba sau limbile locale în măsura posibilităţilor, sau trebuie puse

la dispoziţie servicii de traducere. Notificarea scrisă trebuie însoţită de măsuri

urmărind furnizarea informaţiilor într-un format accesibil pentru analfabeţi. În acest

sens se poate recurge la anunţuri publice la televiziune sau la radio, precum şi

reuniuni publice sau grupuri de discuţii.

Perioada de timp dintre notificare şi data evacuării propuse trebuie să fie suficient

de lungă pentru a permite persoanelor vizate să conteste decizia în instanţă.

Persoanele interesate trebuie să aibă suficient timp pentru a evalua eventualele

prejudicii care ar necesita compensaţii. În fine, perioada trebuie să permită

încheierea dezbaterilor privind reinstalarea, soluţiile urmând a fi disponibile şi pe

deplin operaţionale înaintea evacuării.

Potrivit Principiilor de bază ONU privind evacuările, „Dacă, în urma unei audieri

publice complete şi echitabile, se confirmă necesitatea de a efectua strămutarea,

atunci persoanele, grupurile şi comunităţile afectate trebuie să primească un

preaviz de cel puţin 90 de zile înainte de ziua strămutării.”19 În cazul evacuărilor

masive, un preaviz de 90 de zile trebuie aşadar considerat drept termenul minim.

Notificarea trebuie să indice clar data şi ora evacuării şi să prezinte diferitele

etape ale procesului. Trebuie să includă de asemenea informaţii detaliate

privind măsurile compensatorii şi cele privind reinstalarea, precum şi mecanismele

care trebuie urmate pentru a pune întrebări şi a contesta deciziile privind

evacuarea, compensaţiile sau reinstalarea, atât în faţa instanţelor, cât şi a

organelor administrative.

Autorităţile locale trebuie să se asigure că locuitorii au acces neîngrădit la locuinţele

lor şi toate bunurile şi serviciile colective, în special la apă, instalaţii sanitare şi

electricitate, pe toată durata preavizului, până la data exactă a evacuării.
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OFERIREA DE CĂI DE ATAC ŞI ASISTENŢĂ JURIDICĂ

Una dintre principalele garanţii împotriva evacuărilor forţate, identificată de

Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale şi culturale, este „oferirea căilor

de atac sau a procedurilor judiciare pentru toate persoanele afectate

de ordine de evacuare.”20 Comitetul a mai indicat că guvernele trebuie să ofere

asistenţă juridică persoanelor care au nevoie de ea pentru a introduce recurs în

instanţele judecătoreşti.21

Comitetul ONU a subliniat obligaţia statelor de a dispune de căi de atac judiciare

în cadrul sistemului lor juridic, pentru a combate violarea dreptului la un spaţiu de

locuit adecvat, inclusiv „recursuri formulate în faţa instanţelor judecătoreşti,

solicitând un ordin de suspendare a punerii în aplicare a evacuărilor sau

demolărilor planificate.”22

Principiile de bază ONU privind evacuările mai subliniază şi necesitatea ca

„toate deciziile finale [privind evacuările] să facă obiectul unei evaluări

administrative şi judiciare.” Părţilor afectate trebuie de asemenea să li se garanteze

accesul la consiliere juridică, în regim gratuit dacă este necesar.”23

În consecinţă, autorităţile locale trebuie să se asigure că toate persoanele

ameninţate cu evacuarea sunt în măsură să conteste deciziile în acest sens,

inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti. Ele trebuie să primească informaţii despre

căile de atac juridice pe care le au la dispoziţie, cum le pot accesa şi cum pot

beneficia de asistenţă juridică, dacă este cazul. Acest tip de informaţii trebuie

comunicate în diferite stadii ale procesului de evacuare şi, mai ales, trebuie să

figureze în notificarea de evacuare.
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LOCUINŢĂ ALTERNATIVĂ ŞI
ACORDAREA DE COMPENSAŢII

„ÎN URMA UNEI EVACUĂRI, NICIO PERSOANĂ NU TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ
FĂRĂ ADĂPOST SAU VULNERABILĂ LA ÎNCĂLCAREA ALTOR DREPTURI
ALE OMULUI. ÎN CAZURILE ÎN CARE PERSOANELE AFECTATE NU SE POT
ÎNTREŢINE SINGURE, STATUL PARTE TREBUIE SĂ IA TOATE MĂSURILE
NECESARE, UTILIZÂND LA MAXIM RESURSELE DISPONIBILE, PENTRU A SE
ASIGURA CĂ ACESTOR PERSOANE LE SUNT OFERITE ALTE POSIBILITĂŢI
DE CAZARE, REINSTALARE SAU ACCES LA UN TEREN FERTIL, DUPĂ CAZ.”
Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale şi culturale, Comentariul general 7:
Dreptul la un spaţiu de locuit adecvat: evacuările forţate, 20 mai 1997, alin.16

ACORDAREA DE COMPENSAŢII PENTRU TOATE
PIERDERILE SUFERITE

Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale şi culturale a subliniat că

„Statele părţi trebuie de asemenea să vegheze că toate persoanele vizate

au dreptul la o compensaţie adecvată pentru orice bun, mobil sau imobil,

care este afectat.”24

Autorităţile locale vor acorda persoanelor afectate suficient timp pentru a evalua

toate pierderile posibile şi se vor asigura că aceste persoane primesc compensaţii.

Compensaţiile financiare nu trebuie să se substituie oferirii unei soluţii de

reinstalare pentru persoanele care nu se pot întreţine singure.
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Principiile de bază ale ONU privind evacuările afirmă că „Dacă evacuarea nu poate

fi evitată şi este necesară pentru promovarea interesului comun, Statul trebuie să

pună la dispoziţie şi să asigure o compensaţie justă şi echitabilă, pentru pierderea

oricăror bunuri personale, mobile sau imobile, inclusiv a drepturilor sau intereselor

funciare. Compensaţia trebuie acordată pentru orice prejudiciu care poate face

obiectul unei evaluări economice, într-o manieră potrivită şi proporţională cu

gravitatea violării şi cu circumstanţele din fiecare caz, cum ar fi: pierderea vieţii sau

a unui membru; prejudiciul fizic sau mintal; oportunităţi pierdute, în special

privind posibilităţile de angajare, educaţie şi beneficii sociale; prejudicii materiale

şi pierderea veniturilor, inclusiv pierderea capacităţii de a obţine un venit;

prejudiciu moral; şi costurile aferente asistenţei juridice sau serviciilor de expertiză,

medicamentelor şi serviciilor medicale, precum şi serviciilor psihologice şi sociale.

Compensaţiile băneşti nu trebuie în nici un caz să se substituie compensaţiilor

reale sub formă de terenuri sau resurse funciare comune. Dacă persoana evacuată

este privată de un teren, ea trebuie compensată cu un teren de calitate,

dimensiune şi valoare echivalentă sau superioară.”25

În situaţiile în care persoanele afectate îşi exprimă preferinţa pentru compensaţii

băneşti în locul unei alternative locative, autorităţile locale trebuie să se asigure că

aceste persoane au acces la toate informaţiile despre locuinţele alternative şi

compensaţiile disponibile, pentru a putea lua o decizie în cunoştinţă de cauză.

Autorităţile locale trebuie de asemenea să se asigure că preferinţa pentru

compensaţia bănească este acceptabilă de toate persoanele din acea gospodărie,

mai ales de către femei. Atât femeile, cât şi bărbaţii din gospodăria respectivă,

trebuie să beneficieze în egală măsură de compensaţia bănească. În cazul femeilor

celibatare sau al femeilor care conduc gospodăria, compensaţia bănească trebuie

să le fie înmânată lor.

Persoanelor care se arată interesate de compensaţiile băneşti trebuie să li se

acorde suficient timp pentru a vedea dacă sunt disponibile alte locuinţe şi dacă

totalul sumei compensatorii este suficient pentru a le permite să se mute

altundeva, înainte de a lua o decizie definitivă.
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OFERIREA UNEI SOLUŢII LOCATIVE ALTERNATIVE ADECVATE
PENTRU CEI CARE NU SE POT ÎNTREŢINE SINGURI
Autorităţile locale trebuie să pună la dispoziţie spaţii de locuit alternative tuturor

persoanelor care nu se pot întreţine singure şi să se asigure că nimeni nu rămâne

fără adăpost sau nu devine o victimă a încălcării drepturilor omului în urma evacuării.
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CINE POATE BENEFICIA DE O SOLUŢIE LOCATIVĂ
ALTERNATIVĂ ŞI DE REINSTALARE?
Criteriul principal în identificarea unei soluţii locative alternative este situaţia

persoanei care este evacuată şi capacitatea sa de a se muta în condiţii

satisfăcătoare. Autorităţile locale trebuie să ofere o soluţie locativă alternativă

tuturor persoanelor care riscă să rămână fără adăpost, sau care nu şi-ar putea

permite decât o locuinţă inadecvată. Autorităţile locale nu pot face distincţia

între persoanele evacuate pentru a refuza persoane care au nevoie, în special

pe baza statutului lor ocupaţional, al înregistrării lor în oraşul respectiv sau

chiar pe baza situaţiei legate de imigrare. Guvernele nu pot priva persoanele

de dreptul lor la o locuinţă adecvată, pentru a le pedepsi că nu au respectat

alte legi sau reglementări; aceste probleme trebuie tratate prin procedurile

corespunzătoare. De exemplu, guvernele pot deporta persoanele urmând

procedurile legale, pentru nerespectarea condiţiilor de imigrare, dar nu le

pot demola locuinţele şi nu le pot lăsa fără adăpost pentru a le pedepsi că

sunt migranţi cu o situaţie „neregulamentară”.



PUNCTE PRINCIPALE DE RESPECTAT PENTRU
ASIGURAREA CONFORMĂRII CU NORMELE INTERNAŢIONALE
A SOLUŢIEI LOCATIVE SAU REINSTALĂRII

Orice soluţie locativă alternativă propusă, inclusiv în cadrul reinstalării unui număr

foarte mare de persoane, trebuie să satisfacă criteriile de „adecvare la necesităţi”

a unui spaţiu de locuit, identificate de Comitetul ONU pentru drepturi economice,

sociale şi culturale şi alte norme internaţionale referitoare la drepturile omului,

inclusiv de interzicere a discriminării şi segregării rasiale. Autorităţile locale trebuie

să respecte următoarele principii:

Oamenii beneficiază de securitatea legală a ocupării în noua lor locuinţă,
atestată de un contract de închiriere, documente confirmând dreptul lor de
ocupare sau titluri de proprietate dacă sunt proprietari. În orice situaţie,
ei trebuie protejaţi împotriva evacuărilor forţate.

Toate măsurile legate de securitatea ocupării asigură egala protecţie a bărbaţilor
şi femeilor dintr-o gospodărie. Prin urmare trebuie întocmite contracte de
închiriere/titluri de proprietate pe numele tuturor ocupanţilor. În cazul femeilor
celibatare sau al femeilor care sunt capul familiei, contractele de închiriere/
titlurile de proprietate sunt întocmite pe numele femeilor vizate.

Locuinţele beneficiază de acces la servicii publice, inclusiv apă, instalaţii sanitare,
electricitate sau altă formă de energie pentru gătit, iluminat şi încălzire, eliminarea
deşeurilor şi iluminat public.

Materialele de construcţii utilizat nu prezintă nici un risc.

Locuinţele trebuie să ofere aerisire adecvată şi protecţie împotriva frigului,
vântului şi altor elemente ale naturii. Toate locuinţele trebuie să respecte
legislaţia şi reglementările din ţara respectivă.

Persoanele afectate pot plăti costurile chiriei care li se propune. De exemplu,
dacă ele trebuie să închirieze o locuinţă alternativă, nivelul chiriei acesteia
nu trebuie să compromită capacitatea de satisfacere a altor necesităţi
fundamentale, cum ar fi alimente, îmbrăcăminte etc. Autorităţile locale pot
oferi subvenţii dacă locuinţa este închiriată de pe piaţa imobiliară privată.

�

�
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�
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Locuinţele oferă suficient spaţiu şi nu sunt supraaglomerate. Deşi normele pot
varia la nivel local, UN-Habitat, Programul Naţiunilor Unite pentru aşezări
umane, a fixat la trei numărul persoanelor pentru o cameră.

Amplasamentul noilor locuinţe sau al locului de reinstalare le permite
oamenilor accesul la serviciul lor, la şcoli, servicii medicale şi alte facilităţi şi
servicii publice. Acolo unde este necesar un mijloc de transport pentru accesul
la aceste servicii şi facilităţi, serviciile de transport trebuie să fie regulate şi la
un preţ accesibil. Locuinţele nu trebuie construite pe sau în apropierea unei
gropi de gunoi, a unei platforme de depozitare a deşeurilor industriale sau într-
o zonă poluată sau prezentând riscuri pentru mediu care pun în pericol
sănătatea şi siguranţa locuitorilor.

Cu excepţia cazurilor în care locurile de unde au fost evacuate persoanele au
făcut obiectul unei segregări sau au fost considerate insalubre din raţiuni de
mediu sau de alt fel, vor fi tratate preferenţial locurile situate cât mai aproape
de zonele de reşedinţă originale.

Amplasamentul noilor locuinţe sau al locului de reinstalare nu trebuie să
ducă la segregare rasială şi trebuie să respecte specificul cultural al
populaţiilor afectate.

Autorităţile locale trebuie să se asigure că reinstalarea nu are repercusiuni
asupra capacităţii persoanelor afectate de a participa la alegeri sau alte aspecte
ale vieţii publice, nici asupra accesului lor la beneficii şi subvenţii. Unde este
cazul, ele trebuie sprijinite în demersurile administrative, inclusiv înregistrarea
domiciliului, înscrierea pe listele electorale şi obţinerea cărţilor de identitate.

În cazul orfanilor sau gospodăriilor unde capul familiei este un minor,
autorităţile locale trebuie să vegheze la respectarea drepturilor acestora.
Aceasta se poate realiza prin cooptarea copiilor afectaţi, în funcţie de gradul
de dezvoltare a capacităţilor lor, şi prin intervenţia serviciilor sociale, serviciilor
pentru protecţia copilului, organizaţiilor societăţii civile şi membrii comunităţii
vizate, pentru identificarea măsurilor de reinstalare care pun pe primul loc
interesele copilului.

�

�
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EVALUAREA SOLUŢIILOR LOCATIVE ALTERNATIVE ŞI DE
REINSTALARE ÎMPREUNĂ CU COMUNITĂŢILE AFECTATE
După cum s-a evidenţiat în secţiunea privind consultarea reală, autorităţile locale

vor furniza persoanelor afectate toate informaţiile privind soluţiile locative alternative

şi vor purta consultări în această privinţă. Aceste persoane trebuie să poată vizita

locuinţele şi locurile de reinstalare propuse, pentru a participa efectiv la procesul

de consultare. Autorităţile locale trebuie să le ofere persoanelor afectate

posibilitatea de a propune amplasamente alternative.

Este esenţial ca autorităţile locale să încerce să identifice de manieră exhaustivă

opţiunile posibile, pentru a oferi o soluţie locativă alternativă şi de reinstalare

satisfăcătoare. Adesea există tendinţa de a strămuta persoanele evacuate la

periferia aglomerărilor urbane, la mare distanţă de locurile de muncă şi alte

facilităţi, sau chiar segregate rasial. Această situaţie poate avea consecinţe

devastatoare pentru persoanele afectate şi constituie o utilizare ineficientă a

resurselor publice, deoarece aceste persoane ar putea fi nevoite să se întoarcă în

cartierele sărace ale oraşului pentru a-şi găsi de lucru. De aceea, autorităţile ar

trebui să poarte consultări cu persoanele respective, pentru a cunoaşte mai bine

nevoile locative şi a identifica o serie de soluţii care pot răspunde acestor nevoi.

Persoanele afectate trebuie să aibă de asemenea ocazia de a se întâlni cu arhitecţii

şi promotorii responsabili de construirea sau reamenajarea locuinţelor sau

taberelor, pentru a-şi exprima opiniile faţă de aceste planuri şi proiecte.

Opţiunile care ar putea fi luate în calcul de autorităţi includ amplasamente mai

aproape de oraş, care ar putea fi adaptate, inclusiv clădiri goale sau dezafectate,

fie că sunt în proprietate publică sau privată. Autorităţile ar putea utiliza locuinţele

sociale existente sau ar putea lua în considerare opţiuni cum ar fi plasarea

oamenilor în locuinţe închiriate de pe piaţa imobiliară privată, la un cost

subvenţionat. În situaţiile în care în proiect sunt implicaţi factori privaţi, reinstalarea

poate fi inclusă ca o condiţie a proiectului, însă autorităţile trebuie să-şi păstreze

întotdeauna rolul de a verifica dacă locuinţele furnizate sunt adecvate,

dacă oamenii sunt trataţi echitabil şi pe picior de egalitate şi dacă sunt respectate

toate garanţiile în ce priveşte evacuările şi reinstalarea.

Persoanele afectate sunt adesea cel mai bine plasate pentru a face propuneri care

le-ar servi cel mai bine nevoile, procesul de consultare constituind o ocazie preţioasă
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pentru autorităţile publice de a afla aceste propuneri. De exemplu, în unele cazuri,

persoanele afectate au solicitat autorităţilor să le furnizeze materiale de construcţii la

preţuri accesibile, însă s-au oferit să-şi construiască singure casele sau au sugerat

că, dacă autorităţile le asigură conectarea la reţelele de apă, canalizare şi electricitate,

ar fi dispuse să plătească tarifele normale pentru furnizarea acestor servicii.

În cazul evacuărilor care afectează grupuri mari de persoane, autorităţile locale ar

trebui să recurgă la evaluări ale impactului şi anchete preliminare pentru a elabora

planurile de reinstalare.

LOCUINŢE PROVIZORII

Autorităţile locale trebuie să se asigure că măsurile de compensare şi reinstalare

sunt implementate înaintea evacuărilor. Persoanelor afectate li se va oferi o alternativă

locativă provizorie numai când aceasta este inevitabilă, de exemplu dacă locuinţele

lor sunt renovate şi nu se poate locui în ele pe durata acestei perioade, sau dacă

perimetrul unde este construită locuinţa pune în pericol grav sănătatea şi securitatea

locuitorilor, necesitând evacuarea într-o perioadă scurtă de timp. Aceste circumstanţe

trebuie explicate în întregime persoanelor afectate şi reprezentanţilor lor.

Autorităţile locale trebuie să se asigure că perioada în care persoanele afectate

locuiesc în locuinţe provizorii este cât mai scurtă posibil, iar la capătul ei persoanele

afectate sunt mutate în locuinţe pe termen lung. Autorităţile locale trebuie să se

asigure că repercusiunile acestei schimbări temporare asupra vieţii oamenilor,

în particular asupra accesului lor la educaţie, la un loc de muncă şi la îngrijirea

sănătăţii, sunt minimale.

Locuinţele provizorii trebuie să întrunească mai multe criterii principale ale

dreptului la un spaţiu de locuit adecvat, mai ales în ce priveşte accesul la bunuri

şi servicii publice, amplasamentul şi caracterul locuibil, ca în cazul locuinţelor

provizorii, menţionat mai sus.

Autorităţile locale trebuie să se asigure că persoanele afectate primesc în mod

regulat informaţii complete privind stadiul procesului de a li se pune la dispoziţie

o locuinţă pe termen lung, precum şi privind căile administrative şi judiciare de

atac la dispoziţia lor.
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PRACTICA EVACUĂRILOR

„EVACUĂRILE NU TREBUIE SĂ FIE EXECUTATE ÎNTR-O MANIERĂ CARE
ADUCE ATINGERE DEMNITĂŢII ŞI DREPTURILOR FUNDAMENTALE LA
VIAŢĂ ŞI SECURITATE ALE PERSOANELOR VIZATE. STATELE TREBUIE DE
ASEMENEA SĂ IA MĂSURI PENTRU A SE ASIGURA CĂ FEMEILE NU SUNT
VICTIME ALE VIOLENŢELOR SAU DISCRIMINĂRII PE CRITERII DE SEX
ÎN CURSUL EVACUĂRILOR ŞI CĂ DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE
COPILULUI SUNT PROTEJATE.”
Principiile de bază şi directivele ONU privind evacuările şi strămutările legate de
dezvoltare, alin. 47

După îndeplinirea tuturor garanţiilor prevăzute de lege şi dacă evacuările sunt

inevitabile, autorităţile locale trebuie să se asigure că ele sunt efectuate într-o

manieră care respectă drepturile persoanelor afectate şi că forţa nu este utilizată

decât când este strict necesar, cu respectarea proporţionalităţii şi conformarea cu

normele internaţionale privitoare la drepturile omului.

Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale şi culturale (Comitetul sau

CESCR) a declarat că „În cazurile în care evacuarea este considerată justificată,

ea trebuie efectuată cu respectarea strictă a dispoziţiilor pertinente ale legislaţiei

internaţionale referitoare la drepturile omului şi în conformitate cu principiul

proporţionalităţii.” 26 Comitetul ONU a mai subliniat de asemenea că oficialităţile

guvernamentale şi reprezentanţii lor trebuie să fie prezenţi în timpul unei evacuări;

oricine efectuează o evacuare trebuie identificat corect; iar evacuările nu trebuie

efectuate în condiţii meteo nefavorabile sau în timpul nopţii.

„Orice utilizare legală a forţei trebuie să respecte principiile necesităţii şi
proporţionalităţii, precum şi Principiile de bază privind recurgerea la forţă şi

utilizarea armelor de foc de către responsabilii cu aplicarea legii, şi „orice cod de

conduită naţional sau local conform normelor internaţionale privitoare la

menţinerea ordinii şi drepturile omului.”
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„Evacuările nu trebuie puse în aplicare în condiţii de vreme rea, noaptea, în timpul

festivalurilor sau sărbătorilor religioase, pe durata alegerilor, şi nici în timpul sau

puţin înaintea examenelor şcolare.”

„Statele şi agenţii lor trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că nimeni nu este

ţinta atacurilor directe sau nediscriminatorii sau a altor acte de violenţă, în special

femeile şi copiii, sau nu este privat în mod arbitrar de bunurile sau posesiunile

sale în urma unei demolări, unui incendiu premeditat sau a altei forme de

distrugere cu premeditare, neglijenţă sau orice formă de pedeapsă colectivă.

Bunurile şi posesiunile abandonate involuntar trebuiesc protejate împotriva

distrugerii, confiscării arbitrare sau ilegale, ocupării sau utilizării.”27

Pentru a se asigura că evacuările nu rezultă în încălcări ale drepturilor omului,

autorităţile locale ar trebui să dialogheze în mod regulat cu persoanele vizate,

pentru a evalua gradul lor de pregătire în vederea evacuării. Autorităţile locale ar

trebui de asemenea să discute preocupările celor vizaţi, de exemplu în cadrul unei

întruniri publice, precum şi să furnizeze informaţii despre persoanele care vor

necesita sprijin, în special asistenţă medicală, în ziua evacuării.

Autorităţile locale trebuie să informeze toate persoanele afectate despre procedura

evacuării şi rolul tuturor reprezentanţilor organelor publice şi private care participă

la evacuare.

Autorităţile locale trebuie să se asigure că persoanele afectate nu sunt silite să-şi

demoleze propriile locuinţe sau să îndepărteze resturile, decât în situaţiile în care

persoanele afectate îşi exprimă opţiunea în acest sens, pentru că astfel îşi pot

recupera bunurile şi pot colecta materiale de construcţie pentru a fi reutilizate.

Evacuările nu trebuie niciodată însoţite de curăţarea zonei prin incendierea caselor.

Acolo unde sunt folosite buldozere, autorităţile locale trebuie să se asigure că

perimetrul a fost securizat şi că persoanele vizate, bunurile lor personale şi

animalele lor de companie, unde este cazul, nu sunt în pericol. Autorităţile locale

trebuie să ajute oamenii să-şi transporte bunurile în locul de strămutare sau

reinstalare. Trebuie furnizat sprijin specializat pentru persoanele suferind de

handicap, cu dificultăţi de deplasare, bolnave, precum şi pentru cele în vârstă,

femeile însărcinate, femeile cu nou-născuţi şi copiii mici.
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În măsura posibilităţilor, persoanele afectate, în special copiii şi persoanele

în vârstă, trebuie conduse la noile locuinţe înainte de începerea operaţiunilor

de demolare.

Autorităţile locale trebuie să se asigure că serviciile de urgenţă sunt prezente în

timpul evacuării, în particular maşinile de pompieri şi ambulanţele.

Pentru a se asigura că evacuările nu au ca rezultat încălcări ale drepturilor omului,

autorităţile locale trebuie să invite observatori independenţi să fie prezenţi în

timpul evacuării.

Autorităţile locale trebuie să organizeze cursuri de sensibilizare la diferenţele

pe bază de sex pentru toţi agenţii – femei şi bărbaţi – implicaţi în procesul

de evacuare.

Autorităţile locale trebuie să pună la dispoziţia persoanelor vizate mecanisme prin

care pot depune plângeri referitoare la evacuare şi să le informeze în legătură cu

aceste mecanisme.



MONITORIZAREA REINSTALĂRII

„STATELE TREBUIE SĂ MONITORIZEZE ŞI SĂ EFECTUEZE EVALUĂRI
CANTITATIVE ŞI CALITATIVE PENTRU A DETERMINA NUMĂRUL,
TIPUL ŞI CONSECINŢELE PE TERMEN LUNG ALE EVACUĂRILOR,
INCLUSIV EVACUĂRILE FORŢATE, CARE SUNT PRACTICATE PE TERITORIUL
ASUPRA CĂRUIA ÎŞI EXERCITĂ JURISDICŢIA SAU UN CONTROL EFECTIV.
RAPOARTELE ŞI CONCLUZIILE ACESTEI MONITORIZĂRI TREBUIE PUSE
LA DISPOZIŢIA PUBLICULUI ŞI PĂRŢILOR INTERNAŢIONALE INTERESATE,
PENTRU PROMOVAREA CELOR MAI BUNE PRACTICI ŞI IDENTIFICAREA DE
SOLUŢII PE BAZA EXPERIENŢEI ACUMULATE.”
Principiile de bază şi directivele ONU privind evacuările şi strămutările legate de
dezvoltare, alin. 69

După o evacuare, autorităţile publice locale continuă să joace un rol semnificativ:

ele trebuie să vegheze că procesul de reinstalare şi soluţia locativă

alternativă propusă se conformează cu normele internaţionale şi naţionale ale

drepturile omului.

Autorităţile locale trebuie să continue să monitorizeze cu regularitate situaţia în

zonele de reinstalare şi în locuinţele alternative, pentru a se asigura că ele continuă

să se conformeze cu toate criteriile principale ale dreptului la un spaţiu de locuit

adecvat. În cazul orfanilor sau al gospodăriilor unde capul familiei este un minor,

autorităţile publice locale, în cooperare cu serviciile sociale şi serviciile de protecţie

a copilului, trebuie să controleze cu regularitate condiţiile lor de viaţă şi să

monitorizeze alte aspecte de ordin general.

Procesul de monitorizare trebuie de asemenea să clarifice dacă persoanele

evacuate sunt private de anumite drepturi în urma evacuării, mai cu seamă

accesul la educaţie, la un loc de muncă sau la îngrijire medicală.
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Persoanele afectate trebuie să primească informaţii privind mecanismele de

depunere a plângerilor sau de semnalare a preocupărilor legate de locuinţele

alternative puse la dispoziţie.

Autorităţile locale pot desemna un agent de legătură şi un mediator având misiunea

să gestioneze plângerile şi să răspundă efectiv. Aceste proceduri nu se substituie

căilor legale de atac, în situaţiile în care reinstalarea contravine normelor

internaţionale ale drepturilor omului.
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NOTE FINALE

1 Articolul 17 al Pactului internaţional privind
drepturile civile şi politice, articolele 16(1) şi
27(4) ale Convenţiei Naţiunilor Unite privind
drepturile copilului, articolul 5(e) al Convenţiei
internaţionale pentru eliminarea tuturor formelor
de discriminare rasială, articolul 14(2) al
Convenţiei Naţiunilor Unite pentru eliminarea
tuturor formelor de discriminare împotriva
femeilor; şi articolele 9 şi 28 ale Convenţiei ONU
pentru drepturile persoanelor cu handicap.
La nivel regional, dreptul la un spaţiu de locuit
adecvat este protejat potrivit articolelor 16 şi
31 din Carta socială europeană modificată
(articolul 16 din Carta socială europeană);
articolul 8(1) al Convenţiei ONU pentru
drepturile omului, articolele 14, 16 şi 18 (1)
ale Cartei africane a drepturilor omului şi
popoarelor; articolele 18 şi 20 ale Cartei africane
a drepturilor şi protecţiei copilului; articolul 16
al Protocolului la Carta africană a drepturilor
omului şi popoarelor referitor la drepturile
femeilor; şi articolele 11(1), 21(1) şi 26 ale
Convenţiei americane a drepturilor omului.
Deşi Convenţia europeană a drepturilor omului,
Carta socială europeană (1961), Convenţia
americană a drepturilor omului şi Carta africană
a drepturilor omului şi popoarelor nu se referă
explicit la dreptul la un spaţiu de locuit adecvat,
organismele de experţi şi tribunalele însărcinate
cu monitorizarea aplicării acestor tratate au
precizat că obligaţiile statelor de protejare a
dreptului la un spaţiu de locuit adecvat decurg
din alte drepturi ale omului, cum ar fi dreptul la
viaţă privată, dreptul la proprietate, dreptul la a
se bucura de bunurile personale, şi dreptul la
protecţia familiei.

2 Comitetul ONU pentru drepturi economice,
sociale şi culturale (CESCR) a definit
evacuarea forţată ca fiind „îndepărtarea
permanentă sau temporar a indivizilor sau
familiilor şi/sau comunităţilor, împotriva voinţei
lor, din casele şi/sau de pe terenul pe care îl
ocupă, fără a beneficia de protecţie juridică
sau de altă natură.” CESCR, Comentariul
general nr. 7: Dreptul la un spaţiu de locuit
adecvat (articolul 11.1) al Pactului): evacuările
forţate, alin. 3, (A şaisprezecea sesiune, 20 mai
1997), E/1998/22.

3 CESCR, Comentariul general 4: Dreptul la un
spaţiu de locuit adecvat (articolul 11.1), alin. 18
(A şasea sesiune, 13 decembrie 1991),
E/1992/23.

4 CESCR, Comentariul general 7, alin. 8.

5 CESCR, Comentariul general 4, alin. 8(a).

6 Observaţiile finale ale Comitetului ONU
pentru drepturile omului privind Kenya,
CCPR/CO/83/KEN, 29 aprilie 2005, alin. 22.

7 Comunicarea nr. 161/2000, doc. ONU
CAT/C/29/D/161/2000 (2002).

8 Comisia ONU pentru drepturile omului,
Rezoluţia 1993/77, alin. 1.

9 Principiile de bază şi directivele ONU privind
evacuările şi strămutările legate de dezvoltare
(Principiile de bază), anexa 1 la doc. ONU
A/HRC/4/18.

10 Principiile de bază, principiile 44, 55 şi 56.

11 CESCR, Comentariul general 7, alin. 9.



12 Principiile de bază privind evacuările,
principiul 38.

13 CESCR, Comentariul general 7, alin.13.

14 Principiile de bază, principiul 41.

15 Declaraţia ONU privind drepturile popoarelor
autohtone 2007, articolul 26.

16 Declaraţia ONU privind drepturile popoarelor
autohtone 2007, articolele 10 şi 32(2).

17 A se vedea Comitetul ONU pentru eliminarea
discriminării rasiale, Recomandarea generală
nr. 23: populaţiile autohtone, (A cincizeci şi una
sesiune, 08/18/1997), anexa 5 la doc. ONU
A/52/18. A se vedea de asemenea decizia
Comitetului ONU pentru drepturile omului,
Ángela Poma Poma 27/3/2009, Comunicarea
nr. 1457/2006.

18 A se vedea Curtea interamericană a
drepturilor omului, populaţia Saramaka contra
Surinam, seria C (nr. 172) (2007).

19 Principiile de bază, principiul 56(j).

20 CESCR, Comentariul general 7, alin.13.

21 CESCR, Comentariul general 7, alin. 15.

22 CESCR, Comentariul general 4, alin.17(a).

23 Principiile de bază, principiul 41.

24 CESCR, Comentariul general 7, alin.13.

25 Principiile de bază, principiul 60.

26 CESCR, Comentariul general 7, alin.14.

27 Principiile de bază, principiile 47–50.
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NOTE



Toate persoanele au dreptul la un spaţiu de locuit adecvat,
iar autorităţile publice de la nivel naţional şi local, precum şi toţi
reprezentanţii lor, au obligaţia legală de a respecta, proteja şi concretiza
acest drept uman. Autorităţile locale sunt în general primul punct de
contact în cadrul procesului de planificare şi de implementare a politicii
locative. Adesea, ele sunt şi principalele părţi interesate în proiectele de
construcţii de infrastructură, renovare urbană, reamenajarea teritoriului
şi organizare de evenimente de amploare – proiecte aflate frecvent la
originea evacuărilor forţate.

Evacuările forţate – îndepărtarea persoanelor, împotriva voinţei lor,
din casele şi de pe terenul pe care îl ocupă, fără îndeplinirea
procedurilor legale şi fără garanţii juridice sau de altă natură –
constituie o încălcare a dreptului internaţional referitor la
drepturile omului.

Oricare ar fi motivele de la baza unei evacuări, autorităţile locale sunt
implicate direct sau indirect în realizarea acesteia. Ele pot prin urmare
să joace un rol fundamental în asigurarea protecţiei persoanelor contra
evacuărilor forţate şi pentru respectarea dreptului lor la un spaţiu de
locuit adecvat.

Având la bază activitatea de cercetare întreprinsă de Amnesty
International, această publicaţie îşi propune să vină în sprijinul
funcţionarilor şi al altor persoane care acţionează din partea Statului,
în îndeplinirea obligaţiilor lor legate de dreptul la un spaţiu de locuit
adecvat. Publicaţia prezintă principalele norme internaţionale aplicabile
referitoare la drepturile omului şi oferă informaţii practice privind
măsurile cheie care trebuie luate în planificarea proiectelor care ar
putea necesita evacuări sau pentru realizarea sau autorizarea
evacuărilor în orice alt context.
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