Bucureşti, 18 august 2011
COMUNICAT DE PRESĂ
Romani Criss, cu sprijinul Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, lansează
campania de informare “Declară-ţi etnia şi povestea ta va fi una mai buna !”
Organizaţia Romani Criss, cu sprijinul Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, a
organizat miercuri, 17 august 2011, un eveniment de lansare a campaniei de
informare “Declară-ţi etnia şi povestea ta va fi una mai buna !”.
Campania este dedicată în principal persoanelor de etnie romă şi face parte dintr-o
serie de acţiuni pe care Romani Criss îşi propune să le organizeze cu scopul de a le
încuraja să îşi declare deschis etnia cu ocazia Recensământului Populaţiei şi al
Locuinţelor din octombrie 2011.
La eveniment au participat şi au oferit detalii despre această iniţiativă domnul Paul
Ymkers - Chargé D'affaires, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos, Dr. François M.
Farah, Reprezentant pentru România, Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA), Dr.
Ştefan Trică, Director, Direcţia de statistică demografică şi recensământul populaţiei,
Institutul Naţional de Statistică, precum şi Marian Matache şi Oana Mihalache,
reprezentanţi ai organizaţiei Romani Criss.
Campania urmăreşte sprijinirea organizatorilor Recensământului Populaţiei şi al
Locuinţelor din octombrie 2011 în vederea obţinerii de date cât mai corecte şi mai
exacte. Rezultatele celui mai recent Recensământ al Populaţiei, realizat în 2002, au
indicat o populaţie romă de 535.250 persoane, reprezentând 2,5% din totalul
populaţiei României şi a doua minoritate etnică din punct de vedere numeric. Aceste
date sunt privite cu reticenţă de cercetători şi de activiştii societăţii civile. Ei consideră
că avem de a face cu o severă subreprezentare a romilor în statisticile oficiale. Din
diferite motive, incluzând teama de stigmatizare şi memoria persecuţiilor istorice,
numeroase persoane rome refuză să îşi declare identitatea etnică în faţa recenzorului.
Pentru înţelegerea fenomenului, Romani CRISS, cu sprijinul Ambasadei Regatului
Ţărilor de Jos, a desfăşurat în perioada martie-aprilie 2011 o cercetare de tip calitativ
care a folosit metoda focus-grupului. În total, au fost realizate 7 focus-grupuri în 5
localităţi: Babadag (judeţul Tulcea), Botoşani (judeţul Botoşani), Homorod (judeţul
Braşov), Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna) şi Petroşani (judeţul Hunedoara). Acest
demers a urmărit, printre altele, să identifice posibile acţiuni pentru reflectarea
adecvată a minorităţii rome la Recensământul din luna octombrie 2011.

Eveniment realizat in cadrul proiectului « Zurale Roma», implementat de Romani CRISS, cu sprijinul
Ambasadei Regatului Tarilor de Jos

În urma acestei cercetări, Romani CRISS, susţinută de Ambasada Regatului Ţărilor de
Jos, a demarat o campanie de conştientizare a populaţiei de etnie romă, menită să
încurajeze declararea apartenenţei etnice a romilor la recensământul din 2011. Seria
de acţiuni implică: realizarea şi difuzarea unui spot radio şi a unui spot video, o
campanie online şi desfăşurarea unor întâlniri în comunităţile cu populaţie romă.
În cadrul evenimentului au fost prezentate şi spoturile video şi radio realizate ca parte
a campaniei “Declară-ţi etnia şi povestea ta va fi una mai buna !”
Prezentarea spoturilor a fost făcută în prezenta unuia dintre protagoniştii acestora:
Jean de la Craiova. Acesta a rostit, în cadrul evenimentului, un mesaj de incurajare a
persoanelor de etnie romă pentru a-şi declara etnia cu ocazia recensământului din
octombrie 2011.
Actriţa Alina Şerban care apare, de asemenea, în spotul campaniei “Declară-ţi etnia şi
povestea ta va fi una mai buna !” se alătură şi ea printr-un mesaj care parcă întăreşte
acest îndemn şi pe care-l rostea într-un interviu recent al AFP: „Sunt Alina Şerban.
Sunt de etnie romă. E pentru prima dată când zic asta fără să mă gândesc la
consecinţe."
Participanţii la eveniment au punctat următoarele:
"Acest proiect (n.b. "Zurale Roma", finanţat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos),
este despre numărare, advocacy şi conştientizare", a declarat domnul Paul Ymkers,
Deputy Head of Mission, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos.
"Trebuie să profităm de toate oportunităţile care vin în sprijinul Institutului Naţional de
Statistică pentru a reduce subreprezentarea romilor la recensământ"a spus Dr.
François M. Farah, Reprezentant pentru România, UNFPA.
Jean de la Craiova a declarat "Îmi doresc ca, din toamna, cât mai mulţi romi să
înceapă să îşi declare identitatea etnică".
Pentru informatii suplimentare puteţi contacta pe:
Marian Mandache, coordonator al departamentului de drepturile omului, Romani CRISS
0728 878 383, marian@romanicriss.org

Despre Fundaţia Romani CRISS
Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii - Romani CRISS este o organizatie
neguvernamentala non-profit, infiintata la 4 aprilie 1993. Membrii fondatori ai organizatiei sunt:
Federatia Etnica a Romilor (FER), Centrul de Cercetare a Romilor/Tiganilor al Universitatii
René Descartes, Paris si Institutul de Sociologie al Academiei Romane.
Romani CRISS apara si promoveaza drepturile romilor din Romania. Romani CRISS ofera
asistenta legala in cazurile de abuz si lucreaza pentru combaterea si prevenirea discriminarii
rasiale impotriva romilor in toate domeniile vietii publice, inclusiv in educatie, locuire si
sanatate. In domeniul educaiei, organizatia este activa inca de la infiintare. Cel mai recent
proiect educational a avut ca beneficiari peste 12.000 de copii din intreaga tara.
In 2008, Romani CRISS a obtinut statutul special consultativ al Consiliului Economic si Social
(ECOSOC), fiind prima organizatie de romi din Romania si a cincea din tara noastra care
obtine acest statut. In acelasi an, a castigat premiul Galei Societatii Civile, sectiunea Apararea
drepturilor individuale/ colective, cu proiectul "Paşi spre toleranţă".
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