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COMUNICAT DE PRESĂ
Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Romani CRISS a lansat
proiectul „Aplicarea standardelor de drepturile omului pentru romii din Romania” printr-o
conferinţă ce a avut loc în data de 20 august 2014, între orele 11.00-13.30, în Bucureşti, Strada
Traian, Nr. 55A, Sector 3, Hotel Rin Central, Sala Nicolae Iorga. Evenimentul s-a bucurat de
participarea reprezentanţilor corpului diplomatic, a Excelenţei Sale Ambasadorul Irlandei la
Bucureşti, precum şi numeroşi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale, activişti de
drepturile omului şi organizaţii non-guvernamentale.
Acum mai bine de 20 de ani, cu mult înainte de înfiinţarea Consiliului Naţional de
Combatere a Discriminării, Romani CRISS se angaja în lupta împotriva discriminării. România
anilor 1990 se confrunta cu numeroase conflicte interetnice. Romani CRISS a reuşit să aducă în
lumină numeroase cazuri de-a lungul unui deceniu de monitorizare sistematică a discriminării,
atenţionând Curtea Europeană de Drepturilor Omului, înainte de integrarea României din 2007.
În 2014, discriminarea se adaptează societăţii contemporane disfuncţionale. După două
decenii de activism, problematica romă cunoaşte mult mai multă atenţie mediatică şi expunere
publică. Totodată, discursurile rasiste încă predomină printre jurnalişti şi oficialităţi în timp ce
comunităţi de romi se confruntă cu probleme de evacuare din locuinţe, acces limitat pe piaţa
muncii, segregare şcolară, abuz al poliţiei şi chiar încălcări ale dreptului la liberă circulaţie.
Romani CRISS este unul din cei 4 parteneri selectaţi de Centrul Norvegian Anti-rasism
(Antirasistisk Senter) dintr-o listă de 30 de potenţiali parteneri de implementare a proiectelor
împotriva discriminării. Astfel a luat naştere parteneriatul pentru implementarea proiectului
„Aplicarea standardelor de drepturile omului pentru romii din Romania”.
Dezideriu Gergely (Romani CRISS) susţine că “Acest proiect răspunde nevoii unui cadru
fucţional antidiscriminare prin dezvoltarea unor instrumente de intervenţie în comunitate, în lipsa
unor politici publice puternice.”
Din partea Antirasistisk Senter din Norvegia, organizaţie anti-rasistă cu peste 30 de ani de
experienţă în sfera drepturilor omului, Rune Berglund Steen afirmă importanţa demersurilor unui
ONG precum Romani CRISS în combaterea discriminării: “Europa cunoaşte valori maxime ale
rasismului acum. Discriminarea se resimte atât în Norvegia, unde chiar prim-ministrul îşi asumă
un discurs rasist împotriva migraţiei rome, în Grecia unde vorbim de violenţe sistematice rasiste
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sau în Cehia unde există un val puternic de extremism de dreapta. România încă se luptă cu
opresiunea şi stereotipurile.”
Hilde Berit Elide, din partea Ambasadei Regatului Norvegiei, întăreşte importanţa
relaţiilor bilaterale cu societatea românească: „Deşi nu facem parte din Uniunea Europeană,
Norvegia promovează democraţia şi stabilitatea, întrucât Europa are un viitor comun. Eliminarea
discursului rasist este unul din obiectivele noastre comune, alături de Consililul Europei. Prin
EEA Grants, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein doresc să întărească societatea civilă şi să
faciliteze justiţia socială. Prin mecanismul de finanţare, dorim să susţinem crearea unei noi
generaţii de activişti romi.”
Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba a fost
prezent la evenimentul de lansare al Romani CRISS, pentru a nota importanţa ONG-ului ca
“actor social cu fonduri de cunoaştere pentru implementarea drepturilor omului.” Acesta
consideră că “se realizează o subraportare a discriminării. Prin precedentul “early warning
system” creat de Romani CRISS prin sistemul de monitori ai discriminării, s-a înlesnit
sistematizarea justiţiei sociale. Astfel, CNCD îşi poate îndeplini atribuţiile legale, menţinându-se
drept o instituţie echidistantă, obiectivă şi funcţională.”
De asemenea, Marian Truşcă, director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii a
luat parte la eveniment, confirmând continuitatea parteneriatului cu Romani CRISS: „Un număr
ridicat de magistraţi şi-au manifestat interesul pentru seminariile antidiscriminare, organizate de
Romani CRISS în parteneriat cu INM. În prezent, prin aceste seminarii de formare, ne
concentrăm pe îmbunătăţirea accesului la justiţie, pentru romi şi grupuri vulnerabile.”
Pentru a concluziona, domnul Vasile Burtea, membru al Consiliului Director al Romani
CRISS şi consilier al Ministrului Educaţiei consideră că “În 2014, formele de discriminare s-au
rafinat. Monitorizarea şi segregarea devin din ce în ce mai complicate, odată ce cunosc medii din
ce în ce mai complexe, precum Internetul. Sistemul drepturilor omului se bazează pe demnitate şi
egalitate în drepturi. După ce am demonstrat eficienţa monitorilor romi, prin actualul demers al
partenerilor bilaterali, trebuie să demonstrăm finalitatea palpabilă a proiectelor de justiţie
socială.”
Pentru detalii suplimentare ne puteti contacta telefonic la 021 310 70 70, sau prin email
la office@romanicriss.org.
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