
Декларация на Центъра за междуетнически диалог и толерантност 
„АМАЛИПЕ“, по повод изказванията на министъра на здравеопазването 

 

Ние, представители на неправителствени организации, граждански обединения и експерти, работещи 
за интеграция на ромите сме силно обезпокоени от изказвания на министъра на здравеопазването д-р 
Петър Москов пред медии и в личния му профил във Фейсбук за заповед, чрез която планира да 
забрани екипи на спешната помощ да се отзовават на повиквания в ромските квартали! Смятаме за 
недопустимо: 

 твърдението „До тук с приказките кой какви права имал...“: ползването на човешките права е 
основа на демокрацията, а тяхното ограничаване е призив за нейната отмяна. Демокрацията е 
основа на конституционния ред в Република България и призивите за ограничаване на 
човешките права граничат с призиви за промяна в конституционния ред; 

 твърдението „Ако някой е избрал да живее и да се държи като скот, получава и правото да бъде 
третиран като такъв“: никое човешко същество и никой гражданин на Република България не 
може да бъде определян по този начин, още повече от министър; 

 определянето на жителите на ромските квартали като „въпросната популация“ и сравнението им 
с „диви животни“: тази анти-ромска реторика граничи имплицитно с идеи за расова 
непълноценност на ромската общност и е категорично недопустима; 

 нарушаващо конституцията и законите е издаването на заповед, която позволява на екипите на 
спешна помощ да не се отзовават на сигнали, идващи от квартали, в които е имало инциденти:  
дори в квартали с инциденти, извършителите не са всички жители, нито дори мнозинството от 
жителите! Чрез такава заповед се наказва огромното мнозинство заради отделни лица и се 
вменява колективна отговорност; 

 неприложима и несъстоятелна е идеята екипите на спешна помощ да посещават ромските 
квартали само след споразумение с местните неформални лидери за персонализирана 
отговорност за поведението на жителите в кварталите: позицията на неформалния лидер в 
ромска общност не е институционализирана и поради това „споразумения“ като посочените от 
министър Москов са практически невъзможни и нямат никаква юридическа стойност. 

Ние сме също така притеснени от проблемите със сигурността на екипите на Спешна помощ и честите 
инциденти с тях! Смятаме посегателствата върху лекари за категорично недопустими, а извършителите 
им трябва да бъдат наказани с всичката строгост на закона. Изразяваме готовност да се включим в 
усилията за справянето с тези проблеми! 

Във връзка с всичко посочено по-горе, настояваме за: 

1. Да не бъде издавана заповед, която би лишила жителите на определени квартали от правото им 
да ползват спешна помощ; 

2. Да бъде създаден механизъм за институционализирано взаимодействие между Спешна помощ, 
полиция, местни власти, неправителствени организации, работещи в ромска общност, здравни 
медиатори, общностни модератори и други заинтересовани институции с цел осъществяването 
на комплексни дейности за гарантиране на безопасността на екипите на спешна помощ и 
достъпа до качествени здравни услуги на жителите на рисковите квартали; 

3. Да бъде проведен дебат с всички заинтересовани страни за цялостна реформа на здравната 
система и здравноосигурителната система. Реформите на тези системи са най-устойчивото 
средство за разрешаване на натрупаните проблеми и в тяхното планиране трябва да участват 
всички заинтересовани страни: институции, граждански и пациентски организации, 
професионални съюзи и др. 

4. Ромските организациии и граждански обединения сме готови да допринесем за разрешаването 
на натрупаните проблеми – както чрез конструктивни предложения, така и чрез работа на терен 
в общността. 


