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ROMAINEU SE APROPIE DE SFARSIT...
CATEVA CUVINTE DESPRE CULTURA ROMA IN TARILE UNDE SE IMPLEMENTEAZA ROMA IN EU
In acest numar:
SPANIA

• Cateva

Odata cu inceperea democratiei in Spania putem spune ca problemele comunitatii rome legate de locuire,
munca, educatie si discriminare s-au ameliorat semnificativ. Dincolo de aceste importante realizari, comunitatea
roma continua sa fie perceputa intr-un mod negativ de catre populatie majoritara, prin urmare, programele și
initiativele sociale sunt încă necesare pentru a asigura egalitatea de tratament și de șanse pentru toți membrii
acestei comunități. In urma cu 35 de ani, rata analfabetismului a romilor din Spania a fost de peste 80%. In
termeni absoluti, putem spune ca foarte putini barbati romi (si chiar mai putine femei), au știut cum sa scrie si sa
citeasca.

cuvinte

cultura roma in

despre
tarile

ROMAin EU
• Cursul pilot ROMAinEU
• Ultimii pasi ai proiectului
ROMAinEU

UNGARIA
In Ungaria, populatia roma este divizata in trei grupuri importante, fiecare cu

Principalul concept al
culturii rome este legat
de comunitate. Ei
traiesc in familii extinse
unde copiii sunt

propriile valori culturale si sociale.
Romungurii: Au un nivel de educatie mai ridicat decat alte grupuri de romi si
isi incurajeaza copiii sa urmeze cat mai mult scoala. Romungurii nu mai
folosesc limba lor originara (romani), ei vorbesc maghiara. Cultura lor si
cateodata identitatea lor ii conecteaza cu clasa de mijloc a majoritatii din
societatea maghiara.

pretuiti, iar batranii
sunt respectati cel mai
mult.

Gelem Gelem
(Mergeam, mergeam)

Baiasii: Traiesc in principal in sudul regiunii Transdanubiana din Ungaria. De

este imnul romilor.

obicei, integrarea lor se realizeaza rapid si cu succes.
Olah: Traiesc rasfirati in Ungaria; cu toate astea au ramas in legaturi stranse
intre ei. Ei se considera a fi adevaratii romi (sunt mandrii ca sunt romi
adevarati).

ROMANIA

BULGARIA

In trecut, pe cand romii erau robi, ei reprezentau o parte importanta a

Bulgaria este una dintre tarile cu cel mai mare numar al populatiei

economiei statului (cel mai mare numar al romilor robi apartinea statului).

rome. Numarul exact al romilor este dificil de spus, pentru ca

In Romania se estimeaza ca 40 % din populatia roma inca mai vorbeste
limba romani, iar motivul pentru care procentajul este asa scazut este pus

majoritatea dintre ei prefera sa se declare la recensamant ca turci,
bulgari sau valahi.

pe seama politicilor de asimilare fortata din timpul comunismului.
In ultimii ani a fost observant un interes crescut pentru limba romani,

Romii au venit in Bulgaria in diferite vremuri si din diferite locuri. De

incluzand aici studiul limbii in institutiile educationale, pregatirea

aceea astazi exista atat de multe grupuri de romi, diferind (mai mult

profesorilor care sa predea aceasta limba in scoala.

sau mai putin) unul de celalalt.
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CURSUL PILOT ROMAINEU
CURSUL PILOT ROMAINEU

La acest moment, cursul pilot ROMAinEU “Competente sociale si civile de lucru pentru integrarea romilor” se desfasoara in toate
tarile partenere.
Principalul obiectiv al cursului este sa furnizeze participantilor
informatii necesare, abilitati si competente pentru a promova
o perspectiva interculturala, respectul pentru diferente si
integrarea educationala, sociala si in munca a romilor.
Este special adresat mediatorilor ce lucreaza in comunitatile
de romi si de asemenea asistentilor sociali, profesorilor si
consilierilor implicati in sfera muncii sau a educatiei.
Cursul ROMAinEU urmareste o metodologie de INVATARECOMBINATA: o parte a cursului este organizata in doua
sesiuni fata in fata (6 ore fiecare) si cealalta parte poate fi
urmata prin intermediul platformei online de e-learning www.romaineu.eu/campus
Cursul are o durata totala de 40 de ore.
Sesiunile fata in fata au fost programate la inceputul perioadei de training. Pe parcursul primei sesiuni, participantii au fost informati
despre cuprinsul cursului si folosirea platformei online. Platforma e-learning include un set de studii de caz si exercitii practice si
permite un proces de îndrumare individuală a fiecărui cursant.

Continutul pe care il puteti gasi in cursul ROMAINEU este
urmatorul:

•
•
•
•
•
•
•
•

Rolul mediatorilor in Spania, Ungaria, Romania si Bulgaria.
Cultura Roma in Spania, Ungaria, Romania si Bulgaria
Motivarea
Comunicarea
Managementul conflictului
Luarea de decizii
Cultura tolerantei
Bune practici in procesul de integrare a romilor
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ULTIMII PASI IN PROIECTUL ROMAINEU
Partenerii proeictului ROMAinEU se vor intalni in Madrid in zilele de 12 si 13 septembrie,
unde va exista posibilitatea de a discuta despre rezultatele cursului pilot in toate tarile.

VIZITATI SITE-UL
NOSTRU !

Mai mult, pe 13 septembrie, seminarul final “Lucrand impreuna pentru integrarea
populatiei rome: schimb de experiente in Europa” va avea loc tot in Madrid.

www.romaineu.eu

Daca esti interestat/a de acest eveniment, nu ezita sa contactezi organizatia partenera
din tara ta.

Daca vrei sa stii mai
PARTENERIATUL ROMAINEU

multe despre proiect, te
rugam contacteza

COORDONATOR

organizatia partenera din
Institutul de Formare Integrala, Spania
www.ifi.com.es
Emilia Martín Sánchez: e.martin@ifi.com.es

PARTENERI

Asociatia Femeilor Rome Spaniole “Romi Serseni”,
Spania
www.romiserseni.com
Amara Montoya: romieuropeo@yahoo.es
Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft
gGmbH, Germania
www.ebg.de
Hümeyra Baykan: h.baykan@ebg.de
Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie
Sociala si Studii– Romania
www.romanicriss.org
Simona Barbu: office@romanicriss.org
Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе”– Bulgaria
www.amalipe.com
Deyan Kolev: deyan_kolev@yahoo.com
Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási
Egyesület – Ungaria
www.dartke.hu
Gábor Dániel Nagy: info@dartke.eu
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