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Despre ENHOJUST

Repere internaționale ale abordării ENHOJUST
Deși implicațiile mediului poluat asupra drepturilor omului sunt resimțite de indivizi și comunități din întreaga
lume, consecințele sunt resimțite cel mai acut de acele segmente ale populației care se află deja în situații
vulnerabile, inclusiv popoarele indigene, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, femei. (Rezoluția
Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite în octombrie 2021 (HRC/RES/48/13).
Inegalitățile în ceea ce privește expunerea la mediul poluat care pune în pericol sănătatea necesită o
recunoaștere sporită la diverse nivele ale guvernării și o mai bună aliniere a politicilor sociale cu cele ale
mediului. (European Environment Agency: Expunerea inegală și impact inegal, vulnerabilitatea socială la
poluarea aerului, zgomot și temperaturi extreme în Europa, 2019).
Comunitățile rome din Europa Centrală și de Est adesea trăiesc și lucrează în medii degradate. Acestea sunt în
mod regulat excluse de la serviciile de mediu de bază, cum ar fi furnizarea de apă potabilă, canalizare și
cplectarea deșeurilor. Ele sunt afectate în mod disproporționat de probleme de mediu precum poluarea și
degradarea mediului rezultate din gropile de deșeuri și alte platforme contaminate. Consecințele sunt efecte
devastatoare asupra sănătății, de la boli infecțioase la probleme de sănătate mintală. (European Environmental
Bureau: Pushed to the wastelands. Environmental racism against Roma communities in Central and Eastern
Europe, 2020).

Metodologia proiectului
Cercetare (Enikő Vincze, Alexandru Luchiian, Bogdan Mincu, Vasile Gâlbea, George Iulian Zamfir):

-

Istorico-sociologică: Pata Rât

-

Măsurarea poluării aerului în zona Pata Rât

-

Anchetă medicală privind ocurența bolilor în Pata Rât

-

Documente

-

Practici instituționale

-

Legislație națională și internațională despre mediu și locuire

Raport: https://www.desire-ro.eu/?p=4054
Policy brief: https://www.desire-ro.eu/?p=4079
Materiale vizuale și promovare (Radu Gaciu, István Szakáts), https://www.desire-ro.eu/?cat=158
-

Măsurători

-

Probleme de sănătate

-

Concepte

Întâlniri:
-

European Bureau of Environmental Agency

-

Agenția Națională pentru Romi

-

Eveniment public online Locuirea în mediu sănătos: Rolul activismului civic

Diseminare raport:
-

Ministere (mediu, dezvoltare, sănătate, muncă și protecție socială)

-

Autorități ale administrației publice locale și județene

Pata Rât –
exemplu de locuire în mediu toxic
Locuirea în mediu toxic – broșura ENHOJUST pentru Cluj
https://www.desire-ro.eu/?p=4101

Poluarea aerului în Pata Rât – măsurători și efecte asupra sănătății

Ing. Luchiian Alexandru, Strop de Aer

Dr. Bogdan Mincu, medic pneumolog

Recomandări de politici/ revendicări
ENHOJUST – broșură de interes general: Revendicări de politici pentru
locuire în mediu sănătos
https://www.desire-ro.eu/?p=4121

Locuirea în mediu toxic
▪ Încalcă drepturile universale ale omului, precum dreptul la sănătate, dreptul la mediu curat, dreptul la
locuință adecvată, dreptul la o viață sănătoasă.
▪ Reduce speranța de viață în general, și speranța de viață trăită în sănătate în mod particular.
▪ Reflectă efectele distribuirii inegale a efectelor poluării (în funcție de distanța locuinței de un sit toxic).
▪ Produce forme specifice ale nedreptății sau injustiției sociale datorită intersectării efectelor mediului toxic,
locuirii inadecvate și sănătății precare.

▪ Aceste nedreptăți și inegalități sunt rasializate în măsura în care ele afectează persoanele și comunitățile care
pe baza etniei și/sau statutului lor social-economic se consideră a fi o „rasă” inferioară și ajung să fie asociate
cu spațiile toxice care la rândul lor și ele sunt stigmatizate.

Justiție de mediu: Obligațiile statului în vederea asigurării în fapt a
dreptului la mediu sănătos
Monitorizarea atentă a calității aerului în mai multe zone ale localităților.
Obligativitatea realizării unor măsurători permanente a poluării aerului în zonele rezidențiale aflate în proximitatea unor
platforme toxice.
Cunoașterea cu exactitate a surselor de poluare din diverse zone.
• Luarea de măsuri pentru a îmbunătăți calitatea aerului în toate zonele localităților, în special cele toxice:
• Responsabilizarea companiilor poluatoare în localități (penalizări, obligații de retehnologizare, suspendarea activității), cu
scopul de a preveni, reduce și elimina poluarea care afectează sănătatea oamenilor, și în primul rând al celor care locuiesc
în apropierea unor platforme toxice.
• Informarea oamenilor despre gradul de poluare a aerului, iar în cazurile ce prezintă mari pericole pentru sănătatea lor,
luarea unor măsuri urgente în favoarea acestora.
• Asigurarea unei asistențe tehnice oamenilor care sunt afectați cel mai tare de poluare în vederea sprijinirii participării
acestora la procesele decizionale cu privire la locuirea și mediul lor:
• Consultarea, și nu doar informarea oamenilor cu privire la deciziile privind utilizarea terenurilor și mediului din
proximitatea lor pentru diverse proiecte de dezvoltare care cresc poluarea aerului.
Implementarea unor proceduri clare și accesibile prin care oamenii pot să își prezinte autorităților preocupările lor și să
recomande soluții cu privire la proiectele din jur.
Screening gratuit pentru populația afectată de mediul toxic, cu scopul diagnosticării unor boli în stadii în care acestea pot fi
curabile.
Susținerea persoanelor care locuiesc în zone toxice pentru a avea acces la analize și terapii medicale necesare tratării bolilor
agravate din cauza locuirii într-un mediu toxic.
Susținerea victimelor locuirii în mediu toxic în efortul lor de a avea acces la justiție, și de a obține despăgubiri de la instituțiile
și companiile responsabile pentru daunele cauzate sănătății.
Adăugarea la strategiile și planurile de dezvoltare ale localităților a unui capitol privind justiția de mediu.

Justiție locativă: Obligațiile statului în vederea asigurării în fapt a dreptului
la locuință adecvată
Garantarea accesului la locuințe adecvate pentru toți într-un mediu curat printr-o politică a locuirii și a
mediului care prioritizează interesele locuitorilor, și nu ale companiilor care fac profit din construirea de
locuințe și din activități economice poluatoare. Cu acest scop se impun următoarele :
• Asigurarea în fapt a accesului la locuințe sociale adecvate într-un mediu sănătos, care oferă condiții de locuit
la un preț accesibil în funcție de veniturile oamenilor și în care își pot proteja sănătatea.
• Prevenirea evacuărilor forțate prin măsuri integrate de locuire și de asistență și beneficii sociale.
• Interzicerea relocării din alte zone ale localității a persoanelor rome și altor persoane sărace sau fără adăpost
la o distanță de sub 1000 metri de la platforme toxice și/sau într-un teritoriu slab dezvoltat sau neglijat din
punctul de vedere al infrastructurii.
• Asigurarea unui program de locuire în cazul fiecărui proiect de regenerare urbană care schimbă nu doar
mediul construit ci și structura socială a populației din zonele ce trec prin schimbări urbanistice majore, cu
scopul de a proteja victimele vulnerabile.
Reglementarea strictă a utilizării pentru scopuri rezidențiale a terenurilor periculoase din punctul de vedere al
sănătății, datorită poluării anterioare sau existenței curente a unor platforme toxice.
Interzicerea amplasării unor platforme care poluează și prin activitatea desfășurată emană elemente toxice, la
sub 1000 de metri de la o zonă locuită formal sau informal.
Relocarea imediată a persoanelor/ grupurilor/ comunităților care locuiesc în medii ce prezintă pericole toxice,
în locuințe adecvate dintr-un mediu sănătos.

