
Upp till 1300 romer riskerar att 
endera dagen tvångsvräkas från 
en stor informell bosättning, 
Gianturco, i södra Italien. Runt 200 
av dem kommer att flyttas till ett 
nytt segregerat läger men resten 
riskerar att bli hemlösa. Om vi är 
många som agerar NU kan vi stoppa 
detta!
 
I bosättningen Gianturco utanför 
Neapel i södra Italien bor upp till 
1300 personer, vilket innefattar 
barn, gamla, sjuka och personer med 
funktionsnedsättningar. Många bor 
i hus eller skjul de själva byggt av 
tegel, trä eller metallskrot. Vissa av 
familjerna flyttade till Gianturco 2011 
efter att lägret där de då bodde sattes 
i brand av okända gärningspersoner. 
Andra familjer har kommit till 
Gianturco senare. 

Bosättningen är placerad på privatägd 
mark och i januari 2016 beordrade 
en domstol att den skulle tömmas. 
Vissa av de boende fick meddelande 
om beslutet men gavs ingen skriftlig 
information och ingen möjlighet att 

överklaga det. Under året som gått 
har myndigheterna inte rådgjort med 
de boende om processen för att hitta 
hållbara boendealternativ. 

Nu har Amnesty fått veta att beslutet 
om tvångsvräkning ska verkställas 
snarast men myndigheterna vägrar 
att avslöja exakt när det ska ske eller 
informera de boende om processen.

Ännu ett läger för romer utanför 
Neapel håller på att konstrueras trots 
att segregerade läger för romer strider 
mot Italiens människorättsåtaganden. 
Myndigheterna har meddelat att 
36-40 familjer, eller upp till 200 
personer, från Gianturco ska förflyttas 
dit. Det är oklart hur dessa familjer 
kommer att väljas ut. Neapels 
kommun erbjuder också en summa 
pengar åt romer som vill hyra 
lägenheter privat. Kraven för att få 
tillgång till denna förmån är emellertid 
så hårt ställda att de är närmast 
omöjliga uppfylla för människor som 
lever i fattigdom och arbetslöshet och 
som hankar sig fram på informella och 
osäkra jobb -- vilket gäller majoriteten 
av de boende i Gianturco.

AKUT SITUATION: AGERA NU
Stoppa tvångsvräkningen av hundratals romer i Italien!



Neapels kommun medger att de 
alternativ som de erbjuder inte 
kommer att kunna rymma ens hälften 
av personerna som nu bor i Gianturco. 
Kommunen har inte gett några svar på 
vad som ska ske med de hundratals 
romer som riskerar att bli hemlösa till 
följd av tvångsvräkningen.

BAKGRUND: 
Det bor runt 170 000 romer i Italien. 
I början av 2012 antog den italienska 
regeringen en nationell strategi för 
romsk inkludering, som bland annat 
utlovade att etniskt segregerade läger 
skulle avskaffas och att alla romer 
skulle beredas värdiga bostäder. 

Fyra år senare bor fortfarande runt 
40 000 romer i Italien i segregerade 
läger. Lägren är ofta placerade i 

områden där ingen annan vill bo, 
nära flygplatser, i utkanten av städer, 
eller i direkt hälsofarliga områden 
som vid soptippar och i gamla 
fabriksområden. Även för italienska 
romer som inte bor i läger hör 
segregering, tvångsvräkningar och 
diskriminering på bostadsmarknaden 
till vardagen. Mellan 2013 och 2015 
utfördes minst 168 tvångsvräkningar 
av romska bosättningar i Italien. 
Diskrimineringen av romer strider 
mot bindande människorättsnormer, 
Italiens konstitution och EU:s 
rasdiskrimineringsdirektiv.

Dessa kränkningar drabbar italienska 
medborgare, medborgare i andra 
EU-länder, och statslösa. Det de har 
gemensamt är att de alla är romer. 

Kräv att Neapels kommun stoppar tvångsvräkningen i 
Gianturco tills värdiga alternativ för alla har skapats 
och tills myndigheterna kan garantera att ingen av de 
boende blir hemlös till följd av vräkningen!

AGERA NU!


