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ISJ Olt si Colegiul National „Ionita Asan”, sanctionati cu amenda pentru segregarea
scolara a copiilor romi
Urmare a plangerii formulate de trei parinti romi, alaturi de Romani CRISS, Colegiul National
„Ionita Asan” si Inspectoratul Scolar Judetean Olt au primit amenda contraventionala din partea
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, in cuantum de cate 2000 lei, pentru segregarea
elevilor romi la nivelul clasei a I-a B, in anul scolar 2011-2012.1
Petentii au inaintat o plangere in fata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, in
data de 15 februarie 2012, cu privire la segregarea scolara pe criteriul etnic si al categoriei sociale a
copiilor romi din clasa a I-a B, precum si cu privire la ingradirea accesului egal la educatie de calitate al
acestor copii, in comparatie cu ceilalti copii din clasele a I-a A step-by-step si a I-a A traditional, din
cadrul Colegiului National „Ionita Asan”, din localitatea Caracal, judetul Olt.
CNCD a retinut ca elevii de etnie roma din clasa a I-a B au fost discriminati prin separarea
acestora de catre ceilalti elevi, pe criteriul etnic, cat si prin diferente de tratament ce au drept consecinta
accesul inegal al copiilor romi la o educatie de calitate, incalcarea exercitarii in conditii de egalitate a
dreptului la educatie, precum si a demnitatii umane. In plus, a fost stabilit si faptul ca a existat o diferenta
si in ce priveste conditiile materiale, in sensul ca sala de clasa destinata clasei a I-a B, unde invata 12
copii de etnie roma este foarte neingrijita, spre deosebire de incaperile destinate celorlalte clase. 2
Prin hotararea data, CNCD a constatat discriminarea elevilor romi pe criteriu etnic in cadrul
Colegiului, asa cum se arata in plangerea parintilor romi si a Romani CRISS. Totodata, Inspectoratul
Scolar Judetean Olt a fost sanctionat ca urmare a neluarii unei decizii cu privire la fapta de discriminare
care imbraca forma continuata de tratament diferit aplicat elevilor exclusiv de etnie roma.
Cu privire la hotararea CNCD, unul dintre parintii romi a declarat: „S-a luat o decizie corecta.
Greseala se plateste. Am patit-o noi, acum sa speram ca nu se va mai repeta pe viitor aceasta situatie, la
alte clase sau la alte scoli”.
Pentru mai multe informatii despre caz, puteti lua legatura cu
executiv al Romani CRISS, la 0728 878 383 sau marian@romanicriss.org.

Marian Mandache, director
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Hotararea a fost comunicata in data de 11 ianuarie 2013.
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http://www.romanicriss.org/PDF/Prezentare%20de%20caz%20Ionita%20Asan%20segregare.pdf.
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