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Noutati:
“Shadow report” - Prezentare generala a situatiei Minoritatii Rome din Romania
Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” si Romani CRISS au depus un Shadow Report pentru
Raportul de tara 2006 al Comisiei Europene, cu privire la minoritatea romilor din Romania.
In ceea ce priveste drepturile omului, situatia romilor din Romania continua sa fie ingrijoratoare. In
mod particular, violenta si abuzul din partea politiei, discriminarea in domeniul angajarii, abuzul si
discriminarea in domeniul dreptului la locuinta, segregarea in domeniul educatiei si sanatatii constituie
tipuri de discriminare cu care romii se confrunta in viata de zi cu zi. Mai mult, femeile rome se
confrunta cu discriminarea multipla si sunt mai vulnerabile la abuz si violenta. Guvernul Romaniei
trebuie, nu doar sa continue, ci sa intensifice implementarea politicilor sale, in vederea asigurarii
respectarii si exercitarii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale pentru orice individ, dupa
aderarea la Uniunea Europeana.
Raportul este disponibil la www.romanicriss.org, sectiunea noutati.

Proiect “Pasi spre toleranta”
Stiati ca, potrivit sondajului “Perceptii si atitudini fata de fenomenul de discriminare” realizat de
CURS, in decembrie 2005, avand ca beneficiar Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii,
exista o sustinere mare a unor atitudini discriminatorii fata de romii din Romania: 81% impartasesc
prejudecata conform careia „cei mai multi dintre romi incalca legea”, 61% sunt de acord cu afirmatia
„romii sunt o rusine pentru Romania”, circa jumatate dintre persoanele investigate sunt de acord cu
afirmatia ca „romii nu ar trebui sa fie lasati sa casatoreasca in strainatate pentru ca ne fac de ras”. O
cincime din populatie crede „ca ar trebui sa existe localuri sau magazine in care romii sa nu fie
primiti”.
Pornind de la acest sondaj, de la alte rapoarte si experienta organizatiei Romani CRISS, proiectul “Pasi
spre toleranta”, inceput in august 2006, doreste sa informeze corect populatia cu privire la minoritatea
romilor si sa combata prejudecatile si stereotipurile fata de acestia. Proiectul este finantat de Trustul
pentru Societate Civila in Europa Centrala si de Est si se adreseaza, in principal, tinerilor si va include
un spot, un videoclip, dezbateri publice, cu mass media si studenti, dar si alte metode de promovare a
mesajului de diversitate si egalitate de sanse.

Cazuri de incalcare a drepturilor omului
Romani CRISS initiaza o serie de informari cu privire la situatia minoritatii rome din Romania, sub
aspectul respectarii drepturilor omului. Initiativa vizeaza emiterea de informari succinte, la scurt timp
dupa documentarea unui caz. O astfel de informare despre cazuri de evacuare fortata si violenta a
fortelor de ordine se poate accesa la adresa www.romanicriss.org, sectiunea noutati. Pentru mai multe
detalii referitoare la cazuri, puteti contacta Romani CRISS
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Comisia Helsinki se informeaza cu privire la situatia romilor din Europa
Acces egal la locuire pentru romii din Romania
In iunie 2006, Comisia Helsinki a organizat o intalnire pentru a se informa cu privire la situatia romilor
din Europa, din perspectiva drepturilor omului. La intalnire au participat Margareta Matache, director
executiv Romani CRISS - Romania, Timea Junghaus, Arts and Culture Network Program, OSI –
Ungaria, Tano Bechev, Director program, Regional Policy Development Centre –Bulgaria si Nicolae
Gheorghe, Senior Advisor, Biroul pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului – OSCE.
Margareta Matache a informat Comisia despre acces egal la locuire pentru romii din Romania
Din perspective Romani CRISS, cele mai importante probleme ale romilor din Romania, cu privire la
locuire sunt:
- lipsa actelor de proprietate
- evacuarile
- tipare de discriminare sau abuz
Romani CRISS protesteaza impotriva politicii autoritatilor publice locale de a evacua si segrega romii
din orase la “marginea societatii”. Aceasta ingrijorare apare in contextul mai multor cazuri similare
documentate in diferite regiuni ale tarii.
Potrivit recomandarii organismelor internationale de drepturile omului (ECRI) catre autoritatile din
Romania, este necesar sa se intreprinda toate masurile necesare pentru a asigura comunitatilor de romi
access la locuire decenta. Pe de alta parte, este foarte important sa fie impuse penalitati reprezentantilor
autoritatilor publice care comit acte de discriminare impotriva romilor, inclusiv in domeniul locuirii.
A nu se uita raportul Departamentului de Stat al SUA din 2006 si 2005 despre situatia drepturilor
omului in Romania, declaratia senatoarei Hillary Clinton, cat si sprijinul puternic acordat de Open
Society Institute pana in prezent. Credem ca este important ca, pe langa nevoia elitei politice din
Romania de a lua atitutidine impotriva rasismului si discriminarii, este nevoie si de sprijinul altor
institutii si organisme la nivel international care sa ne ajute in combaterea discriminarii in Romania.

Curs de formare in domeniul drepturilor omului si anti - discriminarii
In perioada 17 - 20 iulie 2006, Romani CRISS a organizat, in localitatea Constanta, un curs de formare
in domeniul drepturilor omului si anti-discriminarii, curs adresat activistilor romi din Romania. Cursul
face parte din proiectul “TRAILER - Actiuni Transnationale de Dezvoltare de politici si/sau Replici
Legale in Lupta impotriva Discriminarii bazate pe Origine Rasiala sau Etnica, Religie sau Credinta,
Dizabilitati, Varsta si Orientare Sexuala”, implementat de European Dialogue (Marea Britanie), in
cooperare cu Romani CRISS (Romania) si finantat de catre Comisia Europeana. Obiectivul general al
proiectului il constituie imbunatatirea implementarii legislatiei anti-discriminare in Romania prin
intarirea capacitatii ONG-urilor rome, a activistilor romi si a romilor.
Principalele teme ale cursului au fost: Concepte privind drepturile omului si nediscriminarea;
Legislatia antidiscriminare in Romania; Mecanisme de combatere a discriminarii; Documentarea
cazurilor de incalcare a drepturilor omului.
Ca obiectiv, cursul a dorit cresterea nivelului de informare si cunostinte al participantilor in
toate domeniile mentionate anterior, precum si transmiterea directa de catre participanti a informatiilor
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si punerea in aplicare a cunostintelor dobandite, atat in comunitatile de romi, cat si in organizatiile din
care fac parte.

Femeile rome si discriminarea
Sesiunea 35 a Comitetului privind Eliminarea Discriminarii impotriva Femeilor
In perioada 15 mai – 2 iunie, a avut loc cea de-a 35-a sesiune a Comitetului pentru Eliminarea
Discriminarii impotriva Femeilor (CEDAW) in cadrul careia a fost prezentat cel de-al saselea raport
periodic de catre Romania privind implementarea Conventiei pentru eliminarea tuturor formelor de
discriminare impotriva femeilor. Romania a ratificat Conventia CEDAW in anul 1982, iar Protocolul
Optional in 2003.
In perioada premergatoare prezentarii raportului de catre reprezentantii Guvernului Romaniei,
organizatiile non-guvernamentale, cat si organizatiile internationale au avut posibilitatea de a trimite
Comitetului rapoarte alternative la raportul Guvernului, cat si o lista de intrebari si recomandari. Cu
acest prilej, organizatiile Romani CRISS din Romania, Centrul European pentru Drepturile Romilor si
Institutul pentru o Societate Deschisa din Budapesta au semnalat mai multe incalcari ale Conventiei in
ceea ce priveste femeile rome din Romania.
Intrebarile Comitetului catre delegatia Romaniei au reflectat si aspecte subliniate de
reprezentantii societatii civile din Romania.
Femeile de etnie roma din Romania se confrunta cu forme multiple de discriminare, in special
in domeniul educatiei, sanatatii, angajarii sau participarii la viata publica si politica.
Violenta impotriva femeilor -Romani CRISS a documentat cazuri in care femeile rome au cazut victime
ale actelor de violenta comise de reprezentanti ai institutiilor locale, in special de politie si fortele
speciale si, in majoritatea acestor cazuri, nu s-au aplicat masuri adecvate de remediere.
Accesul la servicii medicale - dreptul la sanatate -Desi Statul roman a luat masuri cu privire la femeile
rome si accesul la sanatate (si ne referim la sistemul mediatorului sanitar), femeile rome inca sunt
excluse de la serviciile de sanatate publica, fie din cauza distributiei geografice inechitabile a unitatilor
sanitare, fie, mai rau, din cauza discriminarii pe criterii etnice. Grava este, mai ales, discriminarea
femeilor rome de catre personalul medical. Rapoartele Romani CRISS si activitatile din teren au aratat
ca exista cazuri de femei rome internate in saloane speciale, in special daca este vorba de maternitati.
Accesul la angajare a femeilor rome este inca un aspect problematic. Un studiu publicat recent de catre
UNDP, “Faces of Poverty, Faces of Hope” arata ca 35% din femeile rome din Romania cu varsta
cuprinsa intre 25-54 ani sunt neangajate, ceea ce reprezinta un procent de 4 ori mai mare decat cel al
femeilor majoritare. Aceste diferente sunt date atat de nivelul scazut de educatie, lipsa unei pregatiri
profesionale, dar si de discriminarea din partea angajatorilor. Studiul OSI din 2005 subliniaza ca 58%
dintre femeile chestionate au raspuns ca angajatorii discrimineaza femeile rome pe motive etnice. 39%
dintre femeile chestionate nu au avut nici un venit in 2004. Dintre cele care munceau, 54% lucrau
informal (pe piata neagra), neavand nici un beneficiu sau contracte de munca. La nivel national s-au
dezvoltat diferite politici pentru a creste nivelul de angajare a romilor, inclusiv al femeilor rome. Dar
toate aceste politici si actiuni nu ajung si la femeile rome din comunitati (exceptand mediatorul sanitar),
care continua sa fie discriminate cand aplica pentru o slujba si care inca au mai putine oportunitati
decat alte femei.
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In cadrul intalnirii reprezentantilor Guvernului Romaniei cu Comitetul, la intrebarile legate de aceste
fenomene, reprezentantii Guvernului au apreciat ca nu exista cazuri de segregare a femeilor rome in
maternitati si ca interventiile politiei in comunitatile de romi sunt legale.
Subliniem ca raportul Guvernului Romaniei privind implementarea Conventiei pentru eliminarea
tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor nu a fost realizat prin consultare cu organizatiile
non-guvernamentale din Romania, experienta acestora nefiind solicitata.
Minuta intalnirii Guvernului Roman cu Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare
impotriva femeilor este disponibila la:
http://www.un.org/News/Press/docs/2006/wom1564.doc.htm, cat si concluziile si comentariile
Comitetului:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw35/cc/Romania_rev.pdf

Influentarea participarii scolare a copiilor romi
Dezbaterea Memorandumului pentru asigurarea accesului copiilor romi la un invatamant de calitate

In perioada 10-11 iulie 2006, la Hotel Herastrau, Bucuresti, s-a desfasurat Masa Rotunda cu tema
Influentarea participarii scolare a copiilor romi, eveniment organizat in cadrul proiectului Nevoie de
Egalitate si Calitate in Educatie, finantat de Roma Education Fund, Budapesta. Scopul acestui proiect
este de a dezvolta competentele copiilor si ale tinerilor romi din Romania in vederea asigurarii
invatamantului de calitate si a pastrarii identitatii culturale fiind implementat in parteneriat cu
Ministerul Educatiei si Cercetarii si Asociatia „Amare Rromentza”.
Masa Rotunda a avut ca scop reunirea participantilor la proiect si purtarea de discutii pe temele
educatiei de calitate, a interculturalitatii si a politicilor educationale dedicate romilor din Romania,
printre care desegregarea, si analizarii Memorandumul aflat in lucru si dedicat accesului romilor la
invatamant de calitate.
In cadrul intalnirii s-a discutat despre rezultatele campaniei de informare desfasurata in
Bucuresti asupra locurilor destinate romilor in licee, istoricul si problematica gradinitelor de vara
pentru copii romi, pregatirea profesorilor care lucreaza cu elevi romi, afirmarea identitatii etnice si
cresterea stimei de sine a copiilor, iar, in final, analizarea si dezbaterea Memorandumului privind
asigurarea accesului copiilor romi la invatamant de calitate.
Principalele concluzii ale intalnirii au fost:
• Necesitatea ca politicile educationale dedicate romilor sa fie sustinute, finantate si desfasurate
in principal de Ministerul Educatiei si Cercetarii si alte structuri guvernamentale specializate si
sa nu cada in totalitate pe umerii organizatiilor neguvernamentale;
• Gradinitele de vara dedicate copiilor romi care urmeaza sa se inscrie in clasa I dar nu au urmat
niciodata cursurile invatamantului prescolar nu sunt scopuri in sine ci metode de recuperare la
care sa se poata apela in situatii de urgenta;
• Invatamantului intercultural la toate nivelele este esential si in educatia dedicata romilor
accentul trebuie sa cada pe componenta dedicata cunoasterii si afirmarii identitatii culturale
rome si a stimei de sine;
• Programele scolare din Romania trebuie sa tina cont mai mult de diversitatea etnica a populatiei
printre care si promovarea si pastrarea identitatii grupului cultural rom ;
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•

Pentru sustinerea educatiei si problematicii romilor este recomandabil ca Guvernul roman sa
aloce linii bugetare strategice atat prin intermediul Ministerului Educatiei si Cercetarii cat si
prin Agentia Nationala pentru Romi;
• Desegregarea scolilor nu este un scop in sine ci un proces ce trebuie sa fie facut pentru a asigura
accesul copiilor romi la un invatamant de calitate iar Ministerul Educatiei si Cercetarii ar trebui
sa emita un Ordin in care sa fie inscrise termene clare pentru desegregare;
• Cursurile dedicate profesorilor care lucreaza cu elevi romi trebuie sa continue deoarece
experienta anterioara a aratat ca se pot obtine rezultate pozitive, iar 75% dintre profesori si-au
dezvoltat o intelegere mai buna a specificului muncii cu elevii romi;
Memorandumul privind asigurarea accesului copiilor romi la invatamant de calitate este un document
care trebuie discutat si analizat impreuna cu institutiile si ONG-urile implicate. In acest sens, s-a creat
un Grup de lucru, urmand ca Memorandumul sa fie semnat.

Ghid de management organizational
In data de 20.07.2006, Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii – Romani CRISS a lansat
“Ghidul de management organizational”, in cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii de management
a organizatiilor de romi”. Proiectul a fost finantat de Uniunea Europeana prin Programul Phare 2003,
Consolidarea Societatii Civile in Romania.
Scopul proiectului a constat in imbunatatirea capacitatii de management a organizatiilor
neguvernamentale rome prin instruirea a 20 de tineri romi in domeniul managementului organizational
si de proiect, strangerii de fonduri, scriere de proiecte, comunicarii si relatiilor publice. La acest
eveniment au participat cei 20 de tineri romi, din 18 judete, beneficiari ai proiectului. Evenimentul a
fost abordat ca un exercitiu de aplicare a cunostintelor dobandite in cadrul modulelor de formare.
Ghidul de management organizational este un instrument de lucru pentru managerii de ONG-uri si
lucratorii din comunitati, avand astfel un aspect practic. Ghidul poate fi de folos celor care vor sa
perfectioneze, sa dezvolte si sa schimbe, atat imaginea lor, cat si a organizatiilor in care activeaza. In
mod special, prin acest ghid se doreste profesionalizarea/ specializarea relatiei ONG-urilor cu mass
media, cu comunitatile locale, cu celelalte ONG-uri si, implicit, cu publicul larg. Prin intermediul
acestui ghid, cititorul are oportunitatea de a lucra sistematic, abordand cele 4 domenii pe care ghidul le
contine: Comunicare si Relatii Publice, Strangere de Fonduri, Scrierea Cererilor de Finantare,
Managementul Organizational si de Proiect.
Acest ghid poate fi consultat accesand online adresa:
http://www.romanicriss.org/pdf/GHID_DE_MANAGEMENT_ORGANIZATIONAL.pdf

Targul de sanatate
In perioada 10-11 Iunie 2006, a avut loc la ROMEXPO Bucuresti Tirgul de Sanatate -Un alt fel de
dialog pentru sanatate. Initiatoarea acestui tirg a fost Fundatia Centrul National de Studii pentru
Medicina Familiei, o organizatie neguvernamentala formata de profesionisti din asistenta medicala
primara. Aceasta fundatie este formata din medici de familie care activeaza in toata tara. Evenimentul
s-a inscris in cadrul actiunilor lansate de Organizatia Mondiala a Sanatatii sub sloganul ,,Working
together for health”.
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Tirgul de sanatate initiat de CNSFM a incercat sa creeze un cadru care sa fie un loc de
intilnire si de cunoastere pentru cei interesati -medici de familie si organizatii non guvernamentale. In
cele doua zile, organizatiile si-au prezentat dupa o programa bine stabilita domeniile de activitate, o
scurta descriere a activitatii lor, proiectele derulate de la infiintare pina in prezent, precum si partenerii
de lucru.
Prin intermediul acestui targ Romani CRISS a diseminat informatii despre sanatate si romi, prin
brosuri, afise, carti, dar si sa stabilim contacte cu celalate organizatii prezente, in vederea stabilirii de
viitoare proiecte.
Alte organizatii participante la Tirgul de Sanatate au fost : Asociatia Aripi, Agentia Nationala
Antidrog, Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomanilor (ALIAT), Asociatia Romana
de Psihiatrie Comunitara, Asociatia Medicala ,,Doctors of the World” – Romania, ARAS, Fundatia
CRED, Fundatia ,,Alaturi de Voi”, Fundatia “Tineri pentru Tineri”, Fundatia MOBILMED, Institutul
de Cercetare si Formare ,,JOHN SNOW” – Romania si Institutul Est European de Sanatate a
Reproducerii.

20 iunie – Ziua Mondiala a Refugiatului
Din solidaritate cu refugiatii…
Cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiatului, 20 iunie, Romani CRISS si Agentia de Monitorizare a Presei
au dorit sa isi exprime solidaritatea fata de toti refugiatii si IDPs (internally displaced persons), in
special fata de refugiatii din tarile fost-iugoslave si sa protesteze impotriva situatiei actuale a
refugiatilor.
In prezent, situatia refugiatilor Romi, Ashkali si Egipteni din statele post-criza din sud-estul
Europei este inca departe de a fi rezolvata. Desi fiecare tara are specificitatea ei (Serbia, Montenegro,
Fosta Republica Iugoslava Macedonia, Bosnia si Hertzegovina si provincia Kosovo), problemele
refugiatilor romi sunt comune si multiple, incluzand faptul ca nu li se recunoaste statutul de refugiat,
dreptul de a se intoarce la caminele lor; nu beneficiaza de drepturi fundamentale (dreptul la educatie, la
sanatate, etc), inregistrare civila si, nu in ultimul rand, sunt supusi unei discriminari constante.
In ciuda eforturilor organizatiilor internationale de a rezolva situatia refugiatilor din sud-estul
Europei, aceasta ramane precara. In acest sens, recomandam guvernelor sa ia masuri concrete si
imediate pentru a rezolva conditiile disperate in traiesc refugiatii (conditii sanitare, lipsa locurilor de
munca, statut legal).

S-a lansat brosura “Admiterea absolventilor de liceu romi la facultate pe locurile
speciale 2006”
In cadrul proiectului „Nevoie de calitate si egalitate”, finantat de Roma Education Fund – Budapesta,
Romani CRISS a lansat aceasta brosura care cuprinde informatii privind admiterea in invatamantul
superior pe locuri destinate romilor in centrele universitare din Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Tg.
Mures si Timisoara.
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Este important de mentionat ca primele locuri speciale pentru romi la nivel universitar au fost acordate
in anul universitar 1992-1993, ca o masura afirmativa pentru etnia romilor din Romania. Actiunile
afirmative sunt masuri speciale cu caracter temporar luate de catre persoane fizice sau juridice, fie
pentru a preveni sau compensa dezavantajele suferite de o persoana, un grup sau o comunitate datorita
uneia sau mai multor fapte de discriminare, fie pentru a facilita participarea lor efectiva in toate
domeniile vietii sociale.
Pentru a candida pe unul dintre aceste locuri, este necesara o recomandare scrisa din partea
presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituita. Recomandarea
este gratuita. Pentru mai multe informatii si pentru a obtine aceasta recomandare, in brosura se
precizeaza datele de contact ale centrelor de informare si consiliere din 10 judete si municipiul
Bucuresti.
Brosura poate fi consultata si la adresa de web
http://www.romanicriss.org/pdf/admiterea_facultati_2006.pdf

Stiri pe scurt:
Scrisoare privind dimensiunea segregarii scolare a romilor in Romania
Conform Notificarii Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 92323/ 20.04.2004, MEC solicita
Inspectoratelor Scolare Judetene realizarea unei informari privind dimensiunea segregarii la nivelul
fiecarui judet completandu-se tabelul din anexa notificarii, precum si planul de masuri initiat in vederea
eradicarii acestui fenomen. In temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public si al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Romani CRISS
roaga Ministerul Educatiei si Cercetarii sa puna la dispozitie
1.
2.
3.
4.

Toate anexele comunicate catre MEC pana la data de 15.07.2006.
Toate planurile de masuri comunicate catre MEC pana la data 15.07.2006
Documente privind centralizarea/evaluarea acestor comunicari
Copie de pe programul : Accesul la educatie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi”
initiat de MEC, Directia Generala pentru Invatamant Preuniversitar, din fonduri PHARE
5. Documente narative si financiare privind evaluarea implementarii programului mentionat la
punctul 4.

Scrisoare privind administrarea justitiei
Romani CRISS a transmis o scrisoare Consiliului Superior al Magistraturii prin care considera
oportuna si, totodata necesara, armonizarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar 2005-2007 cu
cerintele existente la nivel european, in speta standardele Comisiei Europene si ale ECRI- Comisia
Europeana impotriva Rasismului si Intolerantei. In acest sens, Romani CRISS opina ca se impune
extinderea cursurilor de formare si perfectionare pentru magistrati, atat in domeniul legislatiei
internationale si jurisprudentei CEDO, cat si, in mod specific, in ceeea ce priveste legislatia si
jurisprudenta nationala in domeniul nediscriminarii. In acest sens, organizatia noastra a propus
Consiliului Superior al Magistraturii o colaborare in vederea implementarii acestor cursuri.

Nota:
Pentru informatii suplimentare privind oricare dintre subiectele newsletter-ului, va rugam sa ne
contactati: Romani CRISS – Cezara David, coordonator relatii publice, email: cezara@romanicriss.org.
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