Comunicat
Urgență socială: stop amenzilor pentru persoanele fără adăpost!
Zeci de mii de persoane fără adăpost riscă amenzi pentru că „nu stau acasă”. Ce face
statul să-i protejeze? În situația actuală, în care măsurile sociale pentru sprijinul acestor
persoane sunt insuficiente sau neconforme cu nevoile lor, amenzile către persoanele
fără adăpost reprezintă un dublu abuz și cerem intervenții urgente din partea MAI și
autorităților publice locale pentru remedierea situației.
Știm din experiența organizațiilor noastre că abuzul autorităților asupra persoanelor celor
mai vulnerabile este norma, și nicidecum excepția. Persoanele fără adăpost, persoanele
care trăiesc de pe o zi pe alta, apelând la gesturi caritabile, persoanele care trăiesc din
munci informale realizate pe stradă (muncă sexuală, munci de colectare a materialelor
reciclabile) sunt amendate constant de poliție. Aceste amenzi figurează ca datorii la
bugetul local și le blochează accesul la drepturi și beneficii sociale, precum
ajutoarele de urgență, ajutoarele pentru plata chiriei, sau cantina socială.
Persoanele fără adăpost se află printre categoriile cele mai expuse și vulnerabile la
infecția cu SARS-CoV-2. Din cauza oboselii cronice, a malnutriției și a nivelului ridicat de
stres, majoritatea acestor persoane are o imunitate scăzută; în plus, multe dintre ele au
probleme de sănătate mintală sau/și de adicții, ceea ce înseamnă că au nevoie de sprijin
urgent și de o îngrijire specială în această perioadă.
Ce se va întâmpla cu aceste persoane pe perioada actualei stări de urgență, când, în
lipsa asigurării de către autorități a condițiilor materiale necesare supraviețuirii, vor fi
nevoite să iasă pe stradă, încălcând astfel restricțiile de deplasare impuse prin
Ordonanța militară nr.3?
Răspunsul cel mai probabil este că vor fi și mai împovărate de amenzile forțelor de
ordine, și mai vulnerabile în fața acestora.
! Conform Ordonanţei militare nr. 3 din 24 martie: Art. 6. – (1) Autorităţile administraţiei
publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor fără adăpost,
precum şi să asigure adăpostirea şi îngrijirea acestora. (2) Evidenţa persoanelor fără
adăpost se actualizează şi se raportează săptămânal la Centrul judeţean/al Municipiului
Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei. (3) Măsura se aplică începând cu
data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.
! Potrivit Legii asistenței sociale 292/2011, persoanele fără adăpost sunt definite ca “o
categorie socială formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau
cumulate de ordin social, medical, financiar economic, juridic ori din cauza unor situații
de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în
incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se
află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie
externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință”.
! Datele coroborate din cercetările organizațiilor noastre, ale altor organizații
(SamuSocial, Salvați Copiii) precum și din cele ale Ministerului Dezvoltării, arată că în
situația de persoană fără adăpost (definită potrivit legii ca fiind nu doar cea care
trăiește efectiv pe stradă) se află zeci de mii de oameni. Dacă adăugăm persoanele
care locuiesc în condiții de supra-aglomerare – România având cea mai mare rată
din toată Europa, de aproape 60% – este vorba de sute de mii de oameni.
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Este foarte important cum vor asigura autoritățile locale „adăpostirea și îngrijirea”
corespunzătoare a acestor persoane, potrivit noilor ordine. Cazarea persoanelor fără
adapost în centre și adăposturi supra-aglomerate, cu cantine, dormitoare și spații
sanitare folosite în comun, va însemna, în scurt timp, transformarea acestora în spații de
contaminare. Cerem recunoașterea nevoilor acestor persoane, în special ale vârstnicilor
și familiilor cu copii, ținând cont de gradul ridicat de vulnerabilitate în care se află. Cerem
rechiziționarea și reconversia hotelurilor, caselor de vacanță, dezvoltărilor imobiliare
goale, precum și a altor clădiri cu dotări corespunzătoare, în spații care să asigure
acestor persoane condiții decente de locuire.
A nu lua măsuri sociale consistente și adecvate pentru persoanele care nu au
unde să locuiască sau care trăiesc în condiții improprii, ce le pun în pericol viața,
și a le împovăra cu amenzi pentru că se află pe stradă în încercarea de a
supraviețui, reprezintă mai mult decât un eșec instituțional! Reprezintă o
condamnare la moarte!
Cerem urgent:
•

Sistarea amenzilor pentru persoanele fără adăpost! Poliția ar trebui să ofere nu
pedepse, ci sprijin efectiv, prin îndrumarea către serviciile sociale de urgență.

•

Eliminarea condiționării drepturilor sociale de plata amenzilor și a datoriilor la
bugetul local.

•

Asigurarea de condiții adecvate de relocare a persoanelor fără adăpost, care să
nu le pună și mai mult în pericol sănătatea și viața.

•

Prevenirea separării familiilor, prin asigurarea nu de locuri individuale în centre,
ci de spații familiale corespunzătoare.

•

Suplimentarea bugetului de servicii sociale, pentru asigurarea unor condiții
adecvate de relocare a persoanelor fără adăpost și a accesului acestora la hrană
și asistență medicală corespunzătoare.

•

Reconversia și/sau rechiziționarea clădirilor care pot fi folosite pentru relocarea
de urgență a celor care locuiesc pe stradă, în condiții improprii sau în locuințe
supra-aglomerate!

----Contact:
bloculpentrulocuire@gmail.com
Tel: 0722234350
bloculpentrulocuire.ro
Blocul pentru Locuire este o rețea de grupuri și asociații ce luptă pentru împuternicirea și
organizarea politică a comunităților împotriva injustiției locative.
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