ROMÂNIA. BUCUREŞTI.
Tineri cu dizabilităţi severe ţinuţi izolaţi şi lipsiţi de apărare – Abuz la
adresa drepturilor omului
Treizeci de tineri cu dizabilităţi severe (intelectuale, psihice, locomotorii, sociale) din Centrul de
Recuperare și Reabilitare Neuropsihică (CRRN) “Gheorghe Şerban” din sectorul 2 din Bucureşti au
fost prezentaţi ca fiind legaţi de pat, iar ceilalţi douăzeci şi patru sunt în pericol. Centrul de Resurse
Juridice (CRJ) face un apel la Guvernul Român și la Consiliul Local al sectorului 2 pentru a le oferi
imediat hrană adecvată, îngrijire esențială, protecția drepturilor lor și accesul la servicii în comunitate.
Profesioniştilor Fundaţiei RAP (organizatie caritabilă înregistrată în Marea Britanie cu nr. SC
234.981) le-a fost refuzat accesul la aceşti tineri după ce organizaţia a semnalat DGASPC Sector 2, în
martie 2012, îngrijorări serioase cu privire la starea sănătăţii tinerilor. Principalele îngrijorări au vizat
relele tratamente aplicate tinerilor și refuzarea completă a respectării drepturilor acestora de către
autorităţi. Organizaţia a ridicat, de asemenea, îngrijorări cu privire la refuzarea accesului de urgenţă la
tratament a unui tânăr care a fost suspectat ca având diagnosticul de tuberculoză. Numai după
intervenţia experţilor organizaţiei, tânărul a fost internat într-un spital şi supravegheat medical timp de
şase săptămâni.
Fundaţia RAP a fost implicată în sprijinirea copiilor vulnerabili şi a tinerilor adulţi cu dizabilităţi din
România pentru mai mulţi ani. Organizaţia a solicitat sprijinul CRJ în scopul de a încerca să obţină
acces la tinerii cu dizabilităţi severe, izolaţi în centru. De asemenea, a sesizat CRJ cu privire la
încălcarea drepturilor omului în ceea ce priveşte tratamentul medical şi psihologic inadecvat, lipsa de
hrană şi de sprijin pentru tinerii cu dizabilităţi severe instituţionalizaţi.
După ce a luat la cunoştință de această situaţie, CRJ, organizație neguvernamentală de apărare a
drepturilor omului, a încercat să obţină acces la tinerii vulnerabili din Centru, dar acesta a fost în mod
constant refuzat de către reprezentanţii autorităţilor locale şi centrale. Este primul refuz de acces într-o
instituţie publică de asistenţă socială pe care CRJ l-a primit în decursul a zece ani de vizitare a
instituţiilor de acest tip.
CRRN „Gheorghe Şerban” se află localizat în București, la numai 6 km de clădirea Guvernului. Un
fost angajat i-a descris unui jurnalist tratamentul aplicat tinerilor cu dizabilităţi severe: „Tinerii erau
ţinuţi în întuneric (...) uneori erau bătuţi, alteori se ţipa la ei. Erau sedaţi. Mâinile şi picioarele le
erau legate de pat pentru a nu cădea sau a nu se lovi. Erau pur şi simplu legaţi cu bucăţi rupte din
cearşafuri vechi. Infirmierele îi hrăneau în timp ce stăteau întinşi pe spate. Le deschideau gura larg
iar ei se innecau şi scuipau”.
După vizualizarea reportajului prezentat de curând în mass media
(a se vedea
http://www.youtube.com/watch?v=xRW1dd0oYTc ), Profesorul Michael P Kerr, profesor universitar
de psihiatrie, dizabilităţi intelectuale şi consultant de onoare în neuropsihiatrie la Universitatea din
Cardiff, din Marea Britanie, a furnizat următoarea opinie profesională independentă: „Toate
persoanele cu dizabilităţi filmate apar ca fiind într-o stare, cel mai probabil, periculoasă de scădere
în greutate. Un asemenea grad de subponderalitate necesită o evaluare urgentă deoarece este asociat
cu o rată a mortalităţii foarte ridicată. Cum toate persoanele arată subponderale trebuie să existe
motive serioase de îngrijorare şi o cauză sistemică. O asemenea cauză este legată de practicile
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alimentare sau de stresul de mediu” Profesorul recomandă o evaluare urgentă realizată de către
specialişti independenţi, alţii decât angajaţii Centrului: "De fapt, refuzul accesului unor astfel de
evaluatori externi pentru evaluarea stării tinerilor este ceea ce conduce pur şi simplu la creşterea
îngrijorării şi preocupării mele" (opinia profesorului în integralitate poate fi citită pe pagina
www.crj.ro) .
Informaţii despre acest caz:
La 17 Decembrie 2012 CRJ a înregistrat la Judecătoria Sectorului 2 din Bucureşti o plângere pentru
nerespectarea legislaţiei (Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, a Protocolului
Opţional la Convenţia Împotriva Torturii şi a prevederilor Legii nr. 487/2002 privind sănătatea
mintală) îndreptată împotriva DGASPC Sector 2. Înainte de aceasta, la 29 octombrie 2012, CRJ a
transmis sesizări scrise Dnei Mariana Câmpeanu, Ministrul muncii, protecţiei sociale, familiei şi
persoanelor în vârstă şi Dlui Neculai Onţanu, primarul Sectorului 2 din Bucureşti.
Imagini cu tratamentele inumane aplicate tinerilor cu dizabilităţi mintale au fost prezentate de o
televiziune naţională duminică, 19 mai 2013 şi au fost diseminate prin intermediul mijloacelor de
comunicare online (a se vedea http://www.youtube.com/watch?v=xRW1dd0oYTc ).
ACŢIUNI URGENTE RECOMANDATE:
- Apel la toate persoanele și organismele din România şi internaţionale care au un interes sau
oferă suport pentru persoanele cu dizabilităţi sau activează în domeniul drepturilor omului, să-şi
exprime îngrijorarea cu privire la situaţia actuală din Centrul "Gheorghe Șerban";
- Solicitaţi de urgenţă Guvernului Român să aprobe funcţionarea unei Comisii de revizuire
independentă şi imediată şi care să prezinte în mod public un raport privind situaţia de fapt din
Centrul
"Gheorghe
Șerban";
- Solicitaţi de urgenţă Guvernului Român şi Consiliului Local al Sectorului 2 să furnizeze acces
la servicii, resurse şi sprijin esenţiale pentru tinerii din Centrul "Gheorghe Șerban" pentru ca aceştia
să-şi maximizeze potenţialul lor pentru o viaţă sănătoasă, în condiţii de siguranţă şi să trăiască fără
teamă.
- Solicitaţi Procurorului General al României să dispună imediat o anchetă pentru identificarea
condiţiilor care au condus la moartea a două tinere femei, decedate de pneumonie în ultimele luni
ale anului 2012 în Centrul "Gheorghe Șerban" şi să se asigure că orice alte decese survenite în această
instituţie vor fi investigate în mod independent.
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