Dilema Veche, ianuarie 2010
1. Categoria socială de care se ocupă organizaŃia dv are şanse egale/inegale cu celelalte categorii de
populaŃie din România? De ce (cel puŃin trei exemple concrete, dacă se poate)?
Cei aproape 500 de ani de robie, care marchează începuturile existenŃei romilor pe teritoriile
Principatelor Romaneşti, au influenŃat dezvoltarea ulterioară a comunităŃilor rome, dar şi
atitudinile populaŃiei faŃă de acest grup etnic. Statutul de populaŃie marginală se menŃine şi astazi,
romii continuand să trăiascăîncă la marginea localităŃilor, să fie stigmatizaŃi şi, mulŃi dintre ei, să
ajungă să işi urască şi să işi nege propria identitate.
Pentru a înŃelege decalajul dintre romi şi ceilalŃi sint necesare analize raŃionale ale garanŃiilor pe
care, democraŃia romanească şi statul de drept, le asigura romilor în ceea ce priveşte egalitatea în
faŃa legii, egalitatea şanselor şi „respectul ca valoare”, cum definea G. Sartori demnitatea umană.
2. CredeŃi că principala cauză pentru care se întîmplă acest lucru este legislaŃia nefericită în domeniu
sau pur şi simplu modul de aplicare al ei, plus mentalitatea şi atitudinile oamenilor de aici?
Ne vor referi la o problemă regăsită des în dezbaterile despre romi, respectiv educaŃie, însă noi,
Romani CRISS, vedem dintr-o altă perspectivă şi avem alte experienŃe legate de acest subiect.
Ascultăm destul de des prieteni, politicieni, jurnalişti care vorbesc despre dezinteresul romilor
pentru educaŃie. ExperienŃa de 17 ani a organizaŃiei Romani CRISS în comunităŃile de romi ne-a
arătat că, într-adevăr, în unele familii există şi aceasta atitudine, însă e raŃional să ne imaginăm că
toŃi membri unui grup etnic nu văd importanŃa şcolii? Un efect grav al acestei premise este
calitatea scăzută a educaŃiei pe care copiii romi o primesc în şcolile în care ponderea lor este
semnificativă. Lipsa de implicare a profesorilor si a părinŃilor în activităŃile educative, slaba
pregătire a celor care ajung să predea în aceste şcoli, segregarea şcolară şi reticenŃa cadrelor
didactice de a profesa în şcolile de tip „ghetto” din raŃiuni ce Ńin fie de imaginea proprie, fie de
atitudini care nu au nimic în comun cu acceptarea diversităŃii etnice, prezinta o altă faŃă a acestei
probleme şi implicit şi alte soluŃii.

3. PuteŃi face o paralelă între situaŃia din România şi cea din alte Ńări în privinŃa egalităŃii de şanse
despre care vorbeam?
Un sondaj realizat de Gallup pentru Fundamental Rights Agency (FRA) în 2009 arată că romii
constituie grupul etnic cel mai vulnerabil în faŃa discriminării, aflandu-se pe primul loc în topul
celor mai discriminate 10 grupuri etnice din Ńările membre UE: romii din Republica Cehă - 64%,
romii din Ungaria - 62%, romii din Polonia - 59%, etc.
Sunt, grăitoare şi evenimentele petrecute în Italia în ultimii ani cand, în urma unor infracŃiuni,
societatea italiană a declanşat o adevarată ofensivă impotriva romilor şi romanilor.
OficialitaŃile italiene, fără a mai Ńine seama de valorile europene, printre care şi libertatea de
circulaŃie, au considerat ca amprentarea cetăŃenilor romani de etnie romă şi repatrierea lor
reprezintă măşura optimă de răspuns în faŃa unei situaŃii de criză, folosită drept pretext pentru
aplicarea politicilor cu caracter populist.

4. Care sînt soluŃiile pentru diminuarea/eliminarea acestei inegalităŃi pe care le propuneŃi?
Incluziunea unui grup minoritar nu constă doar în scrierea de strategii şi angajarea, în cazul
nostru, a unor romi în instituŃii. Ci implica acŃiuni pe termen lung, voinŃă politică şi interes din
partea instituŃiilor care să aplice acelaşi tratament şi respect grupului minoritar pe care le aplică în

mod curent cetăŃenilor majoritari. Incluziunea unui grup etnic presupune şi recunoaşterea
contribuŃiilor acestuia la istoria şi la cultura naŃională.
Problemele romilor nu persistă din cauza legislaŃiei, a strategiilor şi a planurilor existente, ci este
vorba, mai degrabă, de implementarea acestor măsuri, de schimbarea practicilor şi a atitudinilor.
Atunci când România va fi pregătită să privească romii ca pe cetăŃeni egali şi nu cetăŃeni de
"mâna a doua", atunci cand acŃiunile instituŃiilor locale vor fi realizate în conformitate cu nevoile
comunităŃilor, atunci când vom învăŃa despre romi la orele de istorie, vom asista şi la un proces
de creştere a stimei de sine a romilor, de creştere a numărului celor are îşi afirmă identitatea, a
celor care învaŃă limba romani si de scădere a asistaŃilor social.
O contributie o pot avea şi jurnaliştii ce vor renunŃa la standardele duble actuale ce se traduc prin
heteroidentificarea romilor ce comit infracŃiuni (Mailat), nu şi a romilor ce se remarca prin
acŃiuni pozitive (Costel Busuioc).

5. Ce a reuşit, concret, organizaŃia dv în acest sens pînă acum?
Alături de alte organizaŃii şi instituŃii, Romani CRISS a contribuit la modificarea legislaŃiei
antidiscriminare şi armonizarea acesteia cu cadrul legislativ european, dar şi la adoptarea unui
Ordin ministerial privind interzicerea segregării scolare a copiilor romi (Ordinul nr.1540/
19.07.2007) şi a Ordinului 1529/2007 privind dezvoltarea problematicii diversităŃiiîn
curriculumul naŃional.
Incă de laînfiinŃare, în 1993 Romani CRISS a sprijinit peste 30.000 copii şi tineri romi să meargă
la grădiniŃă, şcoală, liceu sau facultate.
In 2000 Ministerul SănătăŃii a preluat reŃeaua de mediatoare sanitare a Romani CRISS şi a
instituŃionalizat profesia de mediator sanitar, ajungand caîn prezent 600 de mediatoare, femei
rome, să lucrezeîn comunităŃi(vezi www.romanicriss.org).
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