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1 IUNIE: DREPTUL LA NEDISCRIMINARE, PROMOVAT DE TINERI
Cu prilejul Zilei Internationale a Copilului, Romani CRISS, in parteneriat cu Ministerul
Educatiei Nationale – Directia pentru Invatamant in Limbile Minoritatilor, cu sprijinul Comisiei
pentru Drepturile Omului, Culte si Minoritati – Senatul Romaniei, au organizat o dezbatere in cadrul
Palatului Parlamentului, cu tema ’’Dreptul la nediscriminare, promovat de tineri.” In cadrul
dezbaterii, s-a prezentat initiativa formarii unui club de tineri, care va intreprinde actiuni de
combatere a discriminarii si promovare a tolerantei.
La dezbatere au luat parte tineri romi si neromi, interesati de initiativa prezentata. Acestia au
avut ocazia sa discute cu membri ai retelei EGAM – European Grassroots against Racism
Movement1, pentru a putea invata din experienta in domeniul combaterii discriminarii a unor
organizatii anti-rasiste europene, dar si locale, din Romania. Domnul Benjamin Abtan, presedintele
EGAM, sustine generatia tanara, considerand-o motorul necesar construirii unei Europe
responsabile, afirmand ca cei care discrimineaza nu sunt atat de puternici.”Nu sunteti singuri, sunteti
interconectati cu alte organizatii”! a fost mesajul acestuia catre tinerii prezenti.
Discutiei s-au alaturat si reprezentanti ai Ministerului Educatiei Nationale, ai UNICEF
Romania, precum si ai Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. Reprezentantul
Directiei pentru Invatamant in Limbile Minoritatilor, domnul Prof. Gheorghe Sarau, si-a manifestat
interesul si deschiderea de a sustine activitatile clubului. Doamna Luminita Costache, reprezentanta
a UNICEF, a declarat: “Investitia in tineri este un lucru inteligent si nobil. Importanta dezvoltarii
tinerilor si a valorilor in randurilor lor, este un concept esential evolutiei”. Tinerilor li s-a adresat si
directorul executiv al organizatiei Romani CRISS, domnul Marian Mandache, incurajandu-i sa se
exprime, ca parte a procesului de schimbare in bine: „Oamenii castiga prin confruntarea de idei”.
Dezbaterea a fost incheiata de tinerii participanti: “Schimbarea stereotipurilor, precum si a
mentalitatilor este principalul tel, obiectiv, care ar putea solutiona probleme.”
Initiativa face parte din proiectul “Youth is Tolerance: Combating anti-Roma stereotypes
among young people”. Proiectul se desfasoara in Bulgaria, Romania, Ungaria si Grecia, iar
partenerul national in Romania este Romani CRISS. Obiectivul proiectului este stabilirea si testarea
unui model comprehensiv de combatere a discriminarii si a stereotipurilor anti-rome in Bulgaria,
Romania, Grecia si Ungaria intre tineri cu varstele cuprinse intre 14-25 ani prin folosirea metodelor
de “peer-education”, care sa formeze si sa implice tineri romi si neromi active, printr-o gama larga
de activitati pentru combaterea stereotipurilor anti-rome.
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