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„Амнести Интернешънъл” е световно движение, чиито привърженици,

членове и активисти наброяват 2,8 милиона души в над 150 държави и

територии. „Амнести интернешънъл” води кампания да се сложи край на

сериознитенарушенияначовешкитеправа.

Нашатавизияевсекиединчовекдасеползваотправата, гарантираниот

Всеобщата Декларация за правата на човека и други международни

стандартизачовешкиправа.

Ниесменезависимиотправителства,политическиидеологии,икономически

ирелигиозниинтересиисефинансирамечрезчленскивносидарения.

ПРЕПОРЪКИ

„Амнести Интернешънъл” призовава правителствата в Европа:

n Незабавнодапреустановятнасилственитеизгонванияида

гарантират,чевсякоедноизгонванесепровеждасъобразно

международнитеирегионалнитестандарти;

n Дапрокаратзаконодателствоиданаложатясназабранавърху

насилственитеизгонвания.Даприематнационалнидирективиотносно

евикциите,коитодасабазиранинаОсновнитепринципиипрепоръки

приизгонванеиразселванеидасасъобразенисъсстандартитеза

праватаначовека;

n Дапредприематконкретнимеркизагарантиранетонаминимална

сигурностнаправонаползваненавсички,накоитотяимлипсвав

момента.Товавключваразработванетонапланвконсултациясъс

засегнатитеобщностизарегулиранеиподобряваненатехнитеселища.

Тойтрябвадапосочимеркизаподобряваненаусловиятазажилищно

настаняванеизадостъпдопитейнавода,канализация,здравеопазване

иобразование;

n Дапредлагаталтернативнижилища,съобразенисмеждународните

стандарти;

n Възможноститезапренастаняванедасасъобразенис

международнитестандарти,дацелятнамаляванетонарасовата

сегрегацияидаосигуряватдостъпдожилищазасоциалнослабии

другипрограмизажилищнонастаняване.

„Амнести Интернешънъл” призовава Европейския съюз (ЕС):

n Даприканистраните-членкинаЕСдаспратнасилствените

изгонвания;

n Дасъздадепредпазнимеханизми,коитогарантират,чесредства

наЕСнедопринасятилиневодятдонарушенияначовешкитеправа

катонасилственитеизгонвания.Финансиранетонажилищнипрограми

нетрябвадаводидодискриминацияилисегрегация;

n ДаразпространяваиспазваОсновнитепринципиипрепоръкипри

изгонванеиразселванеидругимеждународниирегионалнистандарти

заосигуряваненаподходящижилища.



ПРАВОТО НА ЖИЛИЩЕ 
Е ЧОВЕШКО ПРАВО

СПРЕТЕ
НАСИЛСТВЕНИТЕ

ЕВИКЦИИ
НА РОМИ

В ЕВРОПА



Европейските правителства насилствено прогонват хиляди хора 
от домовете им. Те пренебрегват своите задължения според
международното право и нарушават човешки права.

Повечето от жертвите на насилствени евикции са хора, които живеят
в бедност или са маргинализирани. Те често са дискриминирани и
третирани като престъпници. Много от тях живеят в постоянен страх
да не изгубят домовете си. 

Последствията от насилствените изгонвания са катастрофални -
загуба на лични вещи, разпадане на социалната среда, липса на
достъп до работа, до образователната система и здравеопазването.
Хора остават бездомни или живеят в по-лоши условия от преди. 

В Европа ромската общност редовно е обект на насилствени
изгонвания. В последните години „Амнести Интернешънъл” и
местни неправителствени организации са документирала случаи 
на насилствени евикции в ромските общности в България, Гърция,
Италия, Румъния и Сърбия. 

Ромите са едно от най-големите етнически малцинства в Европа.
Близо 80 процента от ромското население, или почти 10 милиона
души, живеят в страни-членки или кандидати за членство в
Европейския съюз. На ромските общности в региона често 
се отказва равноправен достъп до жилищно настаняване,
образование, здравеопазване, водоснабдяване и канализация. 

Широкоразпространената дискриминация на ромите ги превръща 
в лесна мишена за насилствени евикции. Дискриминацията на
пазара на труда ги затруднява при наемането на жилища. Без
реален достъп до системата за социално настаняване, те имат 
един-единствен избор – да се подслонят, където успеят, често в
неформални квартали. Без да имат сигурност относно правото на
ползване, те стават жертва на насилствени изгонвания и други
нарушения на човешките права.

В повечето случаи на насилствено изгонване, властите не предлагат
подходящо алтернативно настаняване на ромите, които остават да
живеят във временни и импровизирани жилища в продължение на
години. Много роми са обречени да бъдат прогонвани непрекъснато.
Това ограничава възможностите им да намерят постоянна работа,
да създадат стабилна социална среда и ги осъжда на по-голяма
бедност и маргинализация.

Ромските общности в региона се опитват да отстояват правата си.
Правителствата в Европа са действали и продължават да действат 
в нарушение на регионалните и международните стандарти за
човешки права, включително Европейската конвенция за правата 
на човека и Международния пакт за икономически, социални и
културни права. Тази несправедливост трябва да спре.

Насилствените евикции са жестоки, унизителни и в нарушение
на международното право. Те се случват твърде често в Европа
и засягат най-тежко тези, които имат най-малко възможности
да им се противопоставят. Ромите са лесна мишена – те са
бедни, в социална изолация и обект на враждебно отношение
от широката публика. По тази причина правителствата могат 
да извършват насилствени изгонвания и да пренебрегват
човешките им права. Време е да спрем тази несправедливост!



Насилственоизгонване(евикция)еотстраняванетоналицапротивволята

имотдомоветеиземята,коитонаселяват,бездабъдеосигуренаправна

защитаидругигаранции.

Доизгонваненетрябвадасестигапредидасапроученивсички

възможниалтернативи,даепроведенареалнаконсултациясъс

засегнатитеобщностиидасаосигуренинеобходимитепроцедурни

гаранции.Вчастност,засегнатителицатрябвадабъдатпредупредени

вподходящиразуменсрок,инитоеднолиценетрябвадаоставабез

домидаеуязвимонадругинарушенияначовешкитеправавследствие

наизгонването.Вслучаите,вкоитозасегнатителицаняматвъзможност

дасеосигурятсами,правителствототрябвадагарантираподходящо

алтернативножилище,пренастаняванеилидостъпдополезназемя.

Невсякоизгонване,извършеносъссилаенасилственаевикция.

Акосеприлагатнеобходимитегаранционнимеханизми,еднозаконно

изгонване,извършеносъссиланенарушавазабранатавърху

насилственитеизгонвания.

1

КАКВО Е „НАСИЛСТВЕНО ИЗГОНВАНЕ”?

Горе: Ромите, които са били насилствено изгонени от домовете 
им през 2004 година, сега живеят в метални кабини в близост до
завод за пречистване на отходни води, Меркурея Чиуч, Румъния,
17 януари 2009 г.

Корица: Роми в покрайнините на Меркурея Чиуч, Румъния, 
18 януари 2009 г. © Amnesty International
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БЪЛГАРИЯ
Ромско семейство намира временен подслон след
разрушаването на дома им в Горно Езерово, България,
10 септември 2009 г.
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СЕМЕЙСТВА, КОИТО НЯМА КЪДЕ 
ДА ОТИДАТ
Най-малко200роми,включителнодецаивъзрастни,оставатбездомслед

катоместнитевластинасилственогиизгонватиразрушаватжилищатаим

вкварталитеГорноЕзеровоиМеденРудниквградБургаспрезсептември

2009година,спорединформацияот“Инициативазаравнивъзможности”и

“БългарскиХелзинскиКомитет”.

ГорноЕзеровоиМеденРудниксаквартали,коитосъществуватот

повечеот50години.Българскитевластиимосигуряватводоснабдяване,

канализацияиелектричество.Близо84ромскисемействаполучават

първитезаповедизаевикцияпрез2007година.Нарежданиятасе

позоваватназакон,койтопредвиждаразрушаванетонажилища,

построенибезнеобходимитеразрешения.Властитенеизвършват

нужнитеконсултацииспредставителинадветеобщности.Някоилица

обжалватбезуспешноевикциите.Българскотозаконодателствоне

предвиждадругивъзможностизакомпенсации.Властитенепредлагат

юридическапомощназасегнатитежители.

На8септември2009годинавластитенасилственоизгонват27семейства

отГорноЕзеровоиразрушаватдомоветеим.ВследващитеднивГорно

Езеровосасъборениоще15жилища.Внякоислучаиобитателитесами

разглобяваткъщитеси,задазапазятстроителнитематериали.На24

септемвривластитенасилственоизгонват15ромскисемействаот

МеденРудникисъбарятжилищатаим.Ивдватаслучая,евикциитеса

извършениподполицейскинадзор.Споредсъобщения,вГорноЕзерово

полицаисариталиивлачилинякоиотжителите.

Властитенесапредложилиалтернативнижилищананитоедноот

насилственоизгоненителицаилиналицата,заплашенисевикция.

Нитоединотжителитенееполучилобезщетение.Многоотизгонените

презсептемврисасенастанилиприсвоиродниниврайона,аостаналите

продължаватдаживеятподзаплахатаотизгонванияитормоз.



ПРИНУДЕНИ ДА СЕ МЕСТЯТ ПОСТОЯННО

ГЪРЦИЯ
Насилственото изгонване на ромските жители на
Вотаникос, Гърция, 1 юни 2007 г.
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Презюни2007годинанад100ромскисемействаотулица„Агио

Поликарпо”вкварталВотаникосвАтинасаизгоненинасилственоот

парцел,койтообитаватповечеотдесетгодини,според“ГръцкиХелзински

Наблюдател”.Товаепървият,нонеипоследниятпът,вкойтотези

семействащезагубятдомоветеси.

Следкатовластитенепредлагаталтернатива,семействатасенанасят

визоставенафабрикавИераОдос.Самоследняколкоднитебиват

насилственоизгонениотполицията.Властитеотновонеполагатусилие

даимосигурятподходящижилища.

Следняколкомесецасемействатабиватизгоненизатретипътотземя,

принадлежащаначастнакомпаниявАегалеовАтина.Тозипътевикцията

еразпореденаотатинскиясъд.Презянуари2008годинасемействата

паксепреместват-вблизъкнеобитаемпарцел.Подумитеим,скорослед

товатесапосетениитормозениотполициятаиполучаватнарежданеда

сеизнесат.

Семействатасанасилственоизгоненичетирипъти,нонитоведнъжстях

неепроведенаконсултация,нитоимепредложеножилищнонастаняване.

16представителинаобщносттавмоментатърсятсправедливости

обжалватпредЕвропейскиясъдзаправатаначовека.

Товаесамоеднаисториясамоотеднаромскаобщност.Презпоследното

десетилетиеместнитевластивГърциясаизгонилинасилственоогромен

бройромскисемействаипродължаватдапренебрегватзадължениятаси

споредмеждународнотоправо.



ЗНАЙТЕ
Имате право на защита срещу насилствено изгонване независимо
дали наемате, притежавате или обитавате дома или земята, 
на която той е построен. 

Вашетоправителство,кактомногодругипосвета,имазадължениеда

защитаваВашетоправонажилище,личнанеприкосновеностидруги

човешкиправа.Товаозначава,чеотнегосеизискваданеВигони

насилственоотдомаВи.

Вашето правителство не трябва да Ви изгонва преди да е
предприело следните стъпки: 

n ДаВидадеписменопредупреждениезадататанаизгонванетов

достатъчнодълъгсрок;

n ДаВидадеинформациязапредложенотоизгонванеискаквацел

щесеизползваземятаилижилищетоВи,акобъдетеизгонени;

n ДаВипредложивъзможностдаобжалватеизгонването–това

включвапредоставянетонаинформациязазаконовитемеханизмии

необходиматаюридическапомощ;

n Дагарантира,ченеоставатебездомни,аконеможетедаси

позволитедаживеетенадругомясто;

n ДаВиангажиравпроцесаотначалодокрай.Вашетоправителство

трябвадапроведеоткритаконсултациясВасидаВипредоставицялата

необходимаинформация,включителноотносновъзможноститеза

пренастаняване,кактоидаВидадевъзможностдаизкажетемнението

сипопредложенитевариантиидапредставитесобствениалтернативи;

n Даосигури,чеакотрябвадасепреместите,Виестепредпазени

отнасилственоизгонванеииматедостъпдоуслугииинфраструктура

катоводоснабдяване,енергиязаготвене,отоплениеиосветление,

иканализация.Вашетожилищетрябвадаедостъпно,даосигурява

защитаотоколнатасредаиВашатабезопасност.Местоположението

мутрябвадапозволявадостъпдоработнотоВимясто,училището,

здравнитеслужбиидругиуслуги,инетрябвадаевблизостдо

източнициназамърсяване;

n Давипредложикомпенсациязазагуби,катозагубатана

имуществоистоки.

Изгонванетоекрайнамярка,самоиединственоследкатосапроучени

всичкидругивъзможности!

ПРАВАТА СИ!



ЗНАЙТЕ ПРАВАТА СИ!
По време на евикция, Вие трябва:

n Даиматедостатъчновремедасъберетепокъщнинатасиида

запазитестроителниматериали,акожелаете;

n Даполучитеинформациязазаконовитемеханизмизаобжалване

инеобходиматаюридическапомощ;

n Дазнаете,чесъществуватизискваниязаповедениетона

полициятаидругиофициалнилицаиначина,покойтоевикциятасе

извършва.Например,изгонваненеможедасепроведевлошовреме,

повременаофициалниирелигиознипразници,предиизбориипо

временаилинепосредственопредиизпити;

n Дазнаете,чепредставителинавластитетрябвадаприсъстватпри

изгонването.Тетрябвадасеидентифициратидапредставят

официалноразрешениезаевикцията;

n Дазнаете,чедомътВинетрябвадабъдеразрушенпредидасте

настаненивподходящоалтернативножилище.

Подходящо алтернативно жилище:

Държаватаимазадължениедагарантира,ченикойданеостава

бездоменвследствиенаизгонване.Аконеможетедасипозволите

илиданамеритеалтернативножилищезасебесиисвоетосемейство,

властитетрябвадаВиосигурятжилищнонастаняваненезависимо

далиглаватанасемействотоемъжилижена.



БЕЗ ДОМ, БЕЗ ПРАВА, БЕЗ ГЛАС

ИТАЛИЯ
Румънски роми в лагера на “Виа Ченточеле” в Рим,
септември 2009 г.
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Презпоследнотодесетилетиеромскитеисинтиобщностиредовноса

обектнанасилственоизгонванеотиталианскитевласти.От2007година

евикциитезачестяват.

РомскитеселищавИталияседелятнатрикатегории.Някоикварталиса

„позволени”исеподдържатотместнитевласти,другиса„толерирани”и

получаватизвестнаподкрепаотградскитеиобщинскисъвети,атрети–

коитосъставляватмнозинство–сесчитатза„нередовни”.Жителитена

„нередовните”селищаживеятвимпровизиранибаракиииматограничен

достъпдопитейнаводаиканализация.Тесанай-застрашениот

насилствениизгонвания.

Насилственитеевикциичестосепровеждатвкратъксрокибез

предварителнаконсултациясобщностите.Властитенеинформират

жителитезаалтернативнивариантиинеимпредлагатжилищно

настаняване.Многолицабиватизгонени,бездаиматвъзможности

достатъчновремедаобжалват.Повечетонамиратподслонвзабранени

места,откъдетоотновомогатдабъдатизгонени.

Тежкатаситуацияможедасевлошиощеповече.Презмай2008година

спрезидентскидекретеобявенаизвънреднаситуациясномадите.

Декретътдаваспециалнипълномощиянапрефектите(постоянните

представителинаправителствотовдаденирегиони)вЛомбардия,

Кампания,Лацио,авпоследствиевПиемонтеиВенето.„Планътза

номадите”вРимепървият,койтосевъзползваоттях.Планът,койтое

създаденбезреалнаконсултациясромитеипоказвапренебрежително

отношениекъмправатаим,прокарвапътзанасилственотоизгонване

нахилядиромиотиталианскатастолицаизаселванетоимвновиили

разширенисъществуващилагеривпокрайнинитенаграда.Тезилагери

продължаватпрактикатаромитедаживеятвбедностисегрегация.Още

по-притеснителное,чеспоредофициалнитеданнинай-малко1200души,

предимночужденци,щебъдатизключениотпроцесанапренастаняване.

Вдействителностброятимвероятнощеепо-голям.



ИЗОСТАВЕНИ КРАЙ ЗАВОД ЗА
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТХОДНИ ВОДИ

БЕЗ ДОМ, БЕЗ ПРАВА, БЕЗ ГЛАС

РУМЪНИЯ
Ромите, които са били насилствено изгонени от
домовете им през 2004 година, сега живеят в метални
кабини в близост до завод за пречистване на отходни
води, Меркурея Чиуч, Румъния, 17 януари 2009 г.
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Презюни2004годинаблизо100роми,средкоитосемействасмалки

деца,биватнасилственоизгонениотразпадащасесграданаулица

„ПикторНагиИмре”вцентъранаМеркуреяЧиучвцентралнаРумъния.

Някоиоттяхбиватпреместенивпокрайнинитенаградавблизостдо

заводзапречистваненаотходниводи.Впродължениенапетгодини

близо75ромиживеятвосемметалникабини,предоставениотвластите

ив14саморъчносглобенибаракиврайон,неподходящзаобитаване.

През2001годинавластитеуведомяватобитателитенасградатана

улица„ПикторНагиИмре”,четрябвадасепреместятзарадисобствената

имбезопасност.Реалнаконсултацияобаченеепроведена,жителите

несабилидостатъчнодобреинформиранизаситуациятаисанямали

възможностдапредложаталтернативнирешения.Обитателите

твърдят,чевластитесазаявили,чеметалнитекабинисавременнииче

впоследствиещеимбъдеосигуреножилищнонастаняване.

Властитесасключиливременнидоговоризаметалнитекабинисамосъс

семействата,коитозаконносаобитавалисградатанаулица„ПикторНаги

Имре”.Останалитесабилипринуденидапостроятимпровизиранибараки

имогатотноводабъдатнасилственоизгонени.

Металнитекабинисапренаселени,аканализациятанеенанеобходимото

ниво.Кабинитеибаракитенеосигуряватдостатъчназащитаотвлага,

горещини,дъждивятър.ПреззимататемпературатавМеркурея

Чиучпададо–25градуса.Живеещитевблизостдозаводаза

пречистваненаотходниводивсекидневносаоблъчваниотмиризмата

начовешкиизпражнения.Наоградатаназаводастоипредупреждение

затоксичнатаопасност.

Петгодинииняколкосъдебниделапо-късно,семействатавсеощене

могатдаизползватправотосинаподходящожилище.



ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА ПРАВАТА ИМ

СЪРБИЯ
Конфронтация между сръбски полицай и ром, докато
булдозер разрушава барака под мост на река Сава в
Белград, 31 август 2009 г.
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На3април2009годинасръбскитевластинасилственоизгонват250роми,

средкоитомалкидеца,възрастнииболни,отвременноселищевНови

Белград.Частиотквартала,известенкатоБлок67,саразрушени,зада

сепрокарвановошосезаУниверсиадата.Многоотжителитетам,някои

откоитосаразселениотКосово,негубятдомоветесизапръвпът.

Властитеимпредлагаткабинизавременнонастаняваневдругачастна

Белград,коитоместнитесеопитватдаподпалят,задаспратнанасянето

наромите.Повечеопитизажилищнонастаняваненесанаправени.След

катоизкарватняколконощибезпокривнадглаватаси,60семействасе

съгласяватдаотидатвказармитенаОрловоБърдо–бездостъпдовода

иелектричество.Другинамиратвременниквартири.Повечетороми,

чиитодомовесаразрушени,оставатитърсятподслонвБлок67.

На17юниидокатосепровеждаУниверсиадата,властитеиздигатограда

околоБлок67.Полицияичастниохранителиразпореждаткойикогаима

праводанапускаквартала,скоетовъзпрепятстватходенетонаработана

жителитеинарушаватсвободатаимнадвижение.

ТазиидругиевикциисеслучватвБелград,независимочесръбското

правителство,коетопонастоящемпредседателстваДесетилетиетона

ромскотовключване,сиепоставилокатоприоритетжилищното

настаняваненаромскитеобщности.
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„ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ НА ПО-ДОБРО МЯСТО,
КЪДЕТО МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК.”

Горе: Мария Димитру и нейните деца в лагера на “Виа Ченточеле”, 
Рим, 14 януари 2010 г. 

МарияДимитруиМариусАлександруса28-годишниромиотрумънски

произход.Теиматтрималкидеца.ОтпристиганетоимвИталияпрез2004

година,тесабилинасилственоизгонениотразличнилагерипетпътии

нитоведнъжнесаполучилипредложениезаалтернативножилище.След

последнатаевикцияотнепозволенлагеркрай„ВиаЧенточеле”вРимна

11ноември2009,тесепреместватвкомунанаблизо.

„ДойдохмевИталияпредишестгодини,задаизкарамепари,новсе

ощенищонесмеспечелили”,обясняваМария.„Първобяхмевлагера

ПонтичеливНеапол.Полициятаниизгониоттамследизвестновреме.

Казахами,чеакоотновомевидят,щемивзематдецатаищегипратят

вприют.”

СъщотосеслучвавКайванокрайНеаполивлагеракрай„Кристофоро

Коломбо”вРим.„Полициятасъборивсичко”,казваМариус.Вначалото

на2008годинасемействотосеустановявавлагерана„ВиаЧенточеле”,

откъдетогиизгонватпрезаприл.Теобачесевръщатскороследтова.

Мариусразказва:„Вмоментаспимнаулицата.Незнаемкакводаправим.

Запетгодинисмебиливседемразличнилагера.Многоетрудно.”

Животътнатоваромскосемействонеелесен.„Мъжътмисъбира

желязоимедотбоклукаигипродава,задаизкаранещозахрана”,

казваМария.“Взимаидрехиоткофите,понеженямамепаридасикупим

отмагазина.Аконебешетой,нямашедаимакакводаядемищяхмеда

сменаулицата.”
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