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Dragele mele mediatoare,
p\n` s` ajung s` colaborez la revista voastr`,
nici m`car nu [tiam c` exista]i. {i nu-i de
mirare \n ]ara asta a noastr`, burdu[it` de
minuni, violen]e [i traiectorii fascinant mediatizate.
Cea mai bun` dovad` este c`, \n ultimile zile, n-am reu[it
s` m` desprind de l\ng` televizor, cu urechile ciulite (cot
la cot cu ale \ntregii na]iuni), dar cu ochii beli]i mai cur\nd
pe atitudinea de[`n]at discriminatorie a mijloacelor audiovizuale de pe la noi.
C`ci, \nd\rjirea cu care comentatorii vor s` m` conving`
pe mine, telespectator nevinovat, c` un oarecare Costel
Busuoic este un bun român, de care musai trebuie s` fiu
m\ndru, nu este cu nimic diferit` de ambi]ia pe care aceea[i pres` a consumat-o, cu c\teva luni \n urm`, c\nd ]inea
mor]i[ s`-mi precizeze c` un alt oarecare, Mailat, presupus
delicvent, trebuie cu siguran]` s` fie etnic rom, c`ci – vezi
bine – românii nu fac astfel de blestem`]ii pe meleaguri
str`ine.
N-am idee dac` Costel o fi sau nu rom, ]igan sau turc. {i,
evident, n-are nici o \nsemn`tate. C`ci [tiu, \n schimb, cu
certitudine, este c` el nu s-a dus \n Spania pe post de privighetoare, ca s` rec\[tige stima Occidentului pentru obrazul p`tat cu verde al na]ionalismului, ci doar s` fac` ceva
bani pe care s`-i trimit` nevastei [i copiilor r`ma[i acas`.
O cas` de unde a fost alungat nici de bun`stare, nici de
bun`voin]`, ci tocmai de mizeria la care-l condamnaser`
patrio]ii dispu[i acum s`-i mulg` vaca succesului.
{i atunci nu-mi r`m\ne dec\t s`-mi pun o problem` simpl`:
bine, bine, delicven]ii no[tri s\nt romi, iar notoriet`]ile s\nt
române[ti; [i atunci, pe voi – care n-a]i ajuns nici celebre,
nici infractoare – cine v` bag` \n seam`?
V-a[ r`spunde c` „Sastipen“. |ns` a[ avea nevoie s` [tiu c`
s\nte]i de acord cu mine.

Sastipen este o publica]ie editat` de Romani CRISS \n cadrul proiectului
„|mbun`t`]irea programului de mediere sanitar`“,
finan]at de Ministerul Afacerilor Externe al Fran]ei,
[i Comitetul Catolic de Lupt` |mpotriva Foametei [i pentru Dezvoltare.
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Standardul
ocupa]ional
pentru
mediatorul
sanitar

|ncepând cu acest num`r al
revistei noastre, ne facem datoria
de onoare de-a publica
„Standardul ocupa]ional pentru
mediatorul sanitar“, principala
reglementare din acest domeniu.
{i, pentru c` totul trebuie s` aib` un \nceput,
mai \ntâi s` mul]umim cu respect celor
ce-au contribuit la elaborarea acestui
atât de important document:

Descrierea ocupa]iei:
Mediatorul sanitar faciliteaz` accesul non discriminatoriu al persoanelor din grupul ]int` la servicii
de s`n`tate public`, contribuie la \mbun`t`]irea
comunic`rii dintre autorit`]ile sanitare/medicale [i
beneficiari, cât [i cu alte agen]ii ale administra]iei
locale, identific` [i sesizeaz` situa]ii tensionate
care pot genera conflicte; mediatorul sanitar contribuie la informarea cadrelor sanitare/medicale
despre obiceiuri [i tradi]ii specifice comunit`]ii
deservite.

Ini]iatorul proiectului: Funda]ia Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interven]ie Social` [i Studii
Partener \n proiect: CRFPS PRO VOCATIE
Coordonator proiect: Nicoleta BI}U, coordonator programe, Romani CRISS
Colaborator: Georgeta JURCAN, pre[edinte CRFPS PRO VOCATIE
Echipa de redactare a standardului ocupa]ional:
Nicoleta BI}U, coordonator programe, Romani CRISS
Mariana BUCEANU, consilier politici publice, Agen]ia Na]ional` pentru Romi
Echipa de validare / Referen]i de specialitate:
Ervin-Zoltan SZEKELY, Ministerul S`n`t`]ii Publice, secretar de stat pentru rela]ii cu Parlamentul [i
Societatea Civil`, pre[edinte Comisia Ministerial` pentru Romi
Minerva GHINESCU, director adjunct, Autoritatea de S`n`tate Public` Ilfov
Gheorghe SAR~U, consilier, Direc]ia Politici pentru Minorit`]i, Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului
Gruia BUMBU, secretar de stat, pre[edinte Agen]ia Na]ional` pentru Romi
Daniel R~DULESCU, pre[edinte, Centrul Romilor pentru Politici de S`n`tate „Sastipen“
Delia GRIGORE, director, Asocia]ia Amare Romentza
Florin MOISA, pre[edinte, Centrul de Resurse pentru Romi, Cluj-Napoca
Stelu]a BATIR, mediator sanitar, Bra[ov
Florina BUSUIOC, mediator sanitar, Bucure[ti
Cristina JITARIU, specialist s`n`tate public`
Nicolae GHEORGHE, expert
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Mediatorul sanitar este o persoan` care mijloce[te/mediaz` rela]ia dintre grupul ]int` [i autorit`]ile
locale medicale. O persoan` apt` s` devin` mediator sanitar trebuie s` dispun` de abilit`]i de comunicare [i s` fie acceptat` [i respectat` atât de c`tre
membrii comunit`]ii, cât [i de c`tre reprezentan]ii
autorit`]ilor locale.
Mediatorii sanitari au rolul principal de a \nlesni
comunicarea dintre comunit`]ile deservite [i cadrele sanitare, contribuind la cre[terea eficacit`]ii
interven]iilor de s`n`tate public`.
Aceast` ocupa]ie impune calit`]i etice [i morale,
comportament disciplinat, cu sim] de r`spundere,
abilit`]i de lucru cu oamenii, nediscriminatoriu [i
cu p`strarea confiden]ialit`]ii informa]iilor si a datelor cu caracter personal. Ocupa]ia implic` cuno[tin]e despre sistemul cultural tradi]ional al comunit`]ii de romi deservite.
Mediatorul sanitar are rela]ii func]ionale [i de colaborare cu unit`]ile medicale specializate, prim`ria,
serviciile publice de protec]ie a copilului, [coala,
formatorii de opinie, organiza]iile neguvernamentale.
Mediatorul sanitar asigur` informarea corect` a
autorit`]ilor locale despre problemele comunit`]ii
[i ale membrilor comunit`]ii, despre drepturile [i
obliga]iile lor. Catagrafiaz` popula]ia infantil`,
gravidele [i l`uzele \n vederea efectu`rii controa-

lelor medicale [i
faciliteaz` comunicarea lor cu medicul de familie;
\nso]e[te gravidele [i l`uzele la
controalele medicale [i faciliteaz`
comunicarea lor
cu cadrele medicale. Explic` no]iuni de baz` despre s`n`tatea mamei, a copilului [i
a familiei.
Mediatorul sanitar faciliteaz` acordarea de prim-ajutor, prin anun]area cadrelor medicale / serviciului de ambulan]` [i prin \nso]irea echipelor care acord` asisten]` medical` de urgen]`. Semnaleaz`
asistentului social cazurile poten]iale de abandon
al copiilor \n vederea prevenirii acestora.
Mediatorul sanitar particip` la depistarea activ` [i
supravegherea tratamentului \n cazurile de boli
transmisibile, sub \ndrumarea medicului de familie
sau a cadrelor medicale din cadrul direc]iilor de
s`n`tate public`.
Mediatorul sanitar semnaleaz` \n scris direc]iilor
de s`n`tate public` problemele identificate privind accesul membrilor comunit`]ii pe care o deservesc, la serviciile de s`n`tate public`.

UNIT~}I DE COMPETEN}~
Domeniul de competen]`
Unit`]i fundamentale

Unit`]i generale

Unitati specifice

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4

Titlul unit`]ii
Planificarea propriei activit`]i
Perfec]ionarea continu`
Lucrul \n echip`
Comunicarea
Respectarea drepturilor
beneficiarilor
Supravegherea [i promovarea
s`n`t`]ii \n comunitate
Implementarea activit`]ilor \n
comunitate
Contribu]ie la prevenirea
[i medierea conflictelor
Prevenirea infec]iilor [i educa]ia
pentru igiena \n comunitate
S`n`tatea reproducerii
Catagrafierea gravidelor [i l`uzelor
Promovarea toleran]ei [i diversit`]ii
culturale
Romani CRISS

Sastipen miez

4/1/08

3:31 PM

Page 5

UNITATEA 1
PLANIFICAREA PROPRIEI ACTIVIT~}I
Descriere
Unitatea cuprinde cuno[tin]ele [i deprinderile necesare realiz`rii unei planific`ri realiste [i eficiente a activit`]ilor cotidiene.
Elemente de competen]`

Sastipen

nr. 1 anul III

Criterii de realizare

1. Stabile[te activit`]ile specifice

1.1. Cunoa[te con]inutul planului de activit`]i
1.2. {tie s` conceap` un plan de activit`]i individualizat
de protec]ie [i \ngrijire
1.3. Activit`]ile [i obiectivele specifice sunt stabilite
\n colaborare cu echipa
1.4. Obiectivele activit`]ilor specifice sunt astfel stabilite
\ncât s` asigure atât \ngrijirea beneficiarilor cât [i
stimularea acestora \n activit`]ile cotidiene
1.5. Activit`]ile cuprinse \n documentele oficiale sunt
respectate cu stricte]e
2. Ierarhizeaz` activit`]ile
2.1. Ierarhizarea se realizeaz` cu aten]ie ]inând cont
ce urmeaz` a fi derulate
de capacit`]ile beneficiarului [i a comunit`]ii
2.2. Activit`]ile ce urmeaz` a fi derulate sunt ierarhizate cu
promptitudine imediat dup` stabilirea nevoilor
beneficiarilor din comunitate
2.3. Activit`]ile sunt ierarhizate \n func]ie de tipul de
capacit`]i/ achizi]ii/ deficite precum [i de nevoile
comunit`]ii
2.4. Ierarhizarea priorit`]ilor este flexibil`, modificându-se
\n func]ie de situa]iile de urgen]`
3. Estimeaz` perioada de timp
3.1. Perioada de timp este estimat` \n func]ie de capacinecesar` derul`rii activit`]ilor
t`]ile beneficiarilor [i obiectivele activit`]ilor stabilite.
3.2. Planificarea este realizat` pe termen scurt, mediu
[i lung.
3.3. Perioada de timp este estimat` realist pe baza unei
analize atente a datelor ce compun situa]ia existent`.
3.4. Elaboreaz` un program de activit`]i flexibil [i
adaptabil noilor situa]ii ap`rute
4. Evalueaz` [i adapteaz` progra- 4.1. Programul este evaluat [i adaptat continuu, \n func]ie
mul zilnic \n func]ie de nevoi
de evolu]ia beneficiarilor
4.2. Programul activit`]ilor zilnice este adaptat \n func]ie
de situa]iile nou ap`rute \n comunitate.

Gama de variabile
• furnizarea informa]iilor membrilor comunit`]ii
Documentele oficiale luate \n considerare \n
privind drepturile, obliga]iile [i responsabiliplanificarea activit`]ii:
t`]ile statului fa]` de cet`]ean
• fi[a postului/ contractul de munc` – aceste do• supravegherea st`rii de s`n`tate a beneficiaricumente stabilesc atribu]iile, responsabilit`lor [i respectarea recomand`rilor speciali[ti]ile [i obliga]iile mediatorului sanitar
lor
• raportul de evaluare a problemelor, planul in• comunicarea cu beneficiarii
dividualizat de protec]ie [i \ngrijire
• stimularea particip`rii beneficiarilor la activi• fi[a medical`
t`]ile comunit`]ii
Arii de activitate:
Tipuri de activit`]i:
• facilitarea accesului membrilor comunit`]ii la
• mobilizeaz` [i \nso]e[te membrii comunit`]ii la
serviciile medicale
campanii de vaccinare
Romani CRISS
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• no]iuni elementare de asisten]` medical`
• no]iuni de management al timpului
• ini]iaz` campanii de informare, educare, expli• no]iuni de legisla]ie
c` rolul [i scopul acestora
• sprijin` popula]ia \n procesul de dobândire a La evaluare se va urm`ri:
• capacitatea de a stabili o ierarhizare perticalit`]ii de asigurat medical
nent` a activit`]ilor specifice;
• explic` no]iunile de baz` [i avantajele planifi• capacitatea de a planifica activit`]ile \n func]ie
c`rii familiale, \ncadrate \n sistemul cultural,
de priorit`]i;
tradi]ional al comunit`]ii deservite
• capacitatea de a derula corect activit`]ile pro• catagrafiaz` popula]ia infantial` a comunit`]ii
puse
• faciliteaz` comunicarea \ntre membrii comuni• m`sura \n care raportul periodic con]ine date
t`]ii [i personalul medico-sanitar
referitoare la evolu]ia membrilor comunit`]ii,
Ghid pentru evaluare
\n func]ie de obiectivele planului de activiCuno[tin]ele necesare se refer` la:
t`]i.
• atribu]iile [i responsabilit`]ile mediatorului sa• definirea corect` a atribu]iilor [i responsabilinitar
t`]ilor mediatorului
• condi]iile de munc` a mediatorului sanitar

UNITATEA 2
PERFEC}IONAREA CONTINU~
Descriere
Unitatea cuprinde cuno[tin]ele [i deprinderile necesare identific`rii nevoilor proprii de preg`tire
profesional` [i perfec]ion`rii continue.
Elemente de competen]`
Criterii de realizare
1. Identific` nevoile de formare specific` 1.1. Ariile profesionale \n care are nevoie de
instruire, formare sunt identificate cu obiectivitate [i \n concordan]` cu fi[a postului [i
a nevoilor comunit`]ii deservite.
1.2. Identificarea unor cursuri de formare conform
modulelor necesare dezvolt`rii sferei de
cuno[tin]e.
1.3. Programarea termenelor pentru preg`tirea
continu` se face \n mod realist, adaptându-se
la situa]iile concrete.
2. Particip` la cursurile de perfec]ionare 2.1. Particip` la cursuri de formarea continu` \n
scopul \nsu[irii de noi cuno[tin]e.
2.2. Particip` la form`rile ini]iate de angajator.
2.3. Aplic` cuno[tin]ele dobândite \n timpul
instruirii pentru cre[terea eficien]ei [i calit`]ii
serviciilor acordate beneficiarului.
2.4. Formarea profesional` se face cu responsabilitate, \n scopul recunoa[terii capacit`]ilor
profesionale.
3. Aplic` \n mod corespunz`tor cuno[3.1. |mbog`]irea [i completarea cuno[tin]elor sunt
aplicate cu realism \n activitatea zilnic`.
tin]ele dobândite
3.2. Cuno[tin]ele dobândite se reflect` cu consecven]` [i responsabilitate \n \ngrijirea
beneficiarilor.
3.3. Efectueaz` permanent documentarea privind
noile metode [i tehnici de lucru in comunitate
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Gama de variabile
Nivelul de preg`tire ]ine seama de studii [i de
• cunoa[terea programelor de formare pentru
competen]ele dobândite anterior angaj`rii
mediatorii sanitari
Sursele de informare pot fi:
• condi]iile de func]ionare a mediatorilor sani• publica]ii de specialitate,
tari
• legisla]ia \n vigoare
• modalit`]i moderne de \nv`]are
• c`r]i, manuale referitoare la rolul [i locul medi• modalit`]i de comunicare verbal` [i nonverbaatorului sanitar atât \n cadrul comunit`]ii cât
l`
[i pe pia]a servicilor medico- sociale.
• no]iuni psihopedagogice
• prospecte de produse noi de igienizare, medi• no]iuni medicale de baz`
camente, alimente.
• definirea rolului [i locului mediatorului sanitar
Forme de preg`tire:
• principiile mediatorului sanitar
• formal`
La evaluare se va urm`ri:
• informal`
• spiritul de observa]ie analitic \n autoaprecie• voca]ional`
rea nivelului de preg`tire profesional`
• stagii de formare
• perseveren]` \n ceea ce prive[te formarea
• schimburi de experien]`
continu`
• cursuri de perfec]ionare
• realism [i exigen]` \n evaluarea nevoilor de
• \ntâlniri de evaluare
formare
Ghid pentru evaluare
• capacitatea de adaptare a cuno[tin]elor la parCuno[tin]ele necesare se refer` la:
ticularit`]ile contextului de via]` al beneficia• legisla]ia \n vigoare care prevede formarea
rului;
mediatorilor sanitari
• discern`mânt \n alegerea formei de preg`tire
• cunoa[terea tematici de formare a mediatori• spirit practic [i autoexigen]` \n implementarea
lor sanitari
cuno[tin]elor dobândite
(continuare \n num`rul viitor)

A[a cum v-am precizat de la
bun \nceput, \n urm`toarele
numere ale publica]iei noastre,
vom continua cu prezentarea
celorlalte sec]iuni ale Standardului ocupa]ional.
Textul a fost acceptat oficial la
13 decembrie 2007 de Consiliul Na]ional pentru Formarea
Profesional` a Adul]ilor [i
poate fi considerat de-acum
opera]ional, de[i [tim cu to]ii
c`, din p`cate, de la elaborarea unei reglement`ri, pân` la
punerea ei \n aplicare, e cale
lung` pe meleagurile noastre.
Tocmai de aceea avem nevoie
de observa]iile, sugestiile [i
comentariile voastre, \n calitate
de principale beneficiare, dar
[i principali factori ce pot asigura traducerea \n fapt a obiectivelor pe care acest document [i le propune.
|ns` elementul cel mai impor- tar poate contribui la u[urarea [i \mbun`t`]irea
sura posibilit`]ilor, s` v` risipim nedumeririle sau
tant r`mâne, desigur, m`sura muncii voastre.
s` c`ut`m \mpreun` cu voi solu]iile cele mai
\n care acest cadru reglemen- Ne vom asuma sarcina s` le public`m [i, \n m`- potrivite.
Romani CRISS
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Monitorizare
la
Giurgiu

Dup` cum [ti]i, Romani CRISS a ini]iat [i \ncearc` \n continuare s` sus]in` moral,
logistic [i juridic institu]ia mediatorului sanitar. Firesc, deci, este s` [i monitorizeze
periodic modul \n care aceast` form` de interven]ie social` se reflect` \n existen]a
cotidian` a comunit`]ilor. |n num`rul acesta vorbim despre Giurgiu.
ntre mediatorul sanitar [i membrii comunit`]ilor rome din Giurgiu, rela]ia s-a stabilit dintotdeauna anevoios, mediatorului sanitar fiindu-i greu s`-[i câ[tige \ncrederea oamenilor [i
s` comunice cu ei, chiar atunci când [tiu c` este
interesul lor \n joc. Despre toate astea ne-a povestit \n detaliu Ginela Nicoleta Bone, o mediatoare ce activeaz` de pu]in` vreme \n comunit`]ile din jude]ul Giurgiu.
Din p`cate, \n pofida faptului c` Ginela s-a
n`scut [i a crescut \n rândul membrilor comunit`]ii din Rudari, a[ezat` chiar lâng` vam`, rela]ia
sa profesional` cu comunitatea \n care activeaz`
se stabile[te greu, membrii acesteia refuzând
s`-i \n]eleag` rolul [i atribu]iile [i respingându-i cu \nc`p`]ânare ajutorul, pe care-l
trateaz` cu suspiciunea cu care primesc orice demers venit din partea autorit`]ilor.
Replici precum «Ce, [i tu
ai venit s` ne faci promisiuni?
Suntem satui!» devin adesea
argumente curente pentru a
respinge bunele inten]ii ale

|

8

doamnei Ginela. Cu ce s`-i convingi c-ai venit
s`-i aju]i [i f`r` s` le fi promis nimic? Mi-a povestit c` de cele mai multe ori este nevoit` s`
duc` intens` munc` de l`murire [i s` le explice
oamenilor pe \ndelete, aproape ca la [coal`, \n
ce const` misiunea ei \n comunitate [i care-i
sunt atribu]iile.
Lipsa de experien]` \n lucrul cu comunitatea
se manifest` \n mai toate \mprejur`rile \n care
mediatoarea \ncearc` s`-[i fac` datoria fa]` de
s`n`tatea oamenilor. Mizând \ns` pe r`bdare,
putere de lupt` [i nu \n ultimul rând pe ata[amentul fa]` de voca]ia sa umanitar` [i cet`]eneasc`, doamna Ginela spune c` n-are de gând
s` renun]e, convins` c` \n
cele din urm` \[i va duce la
cap`t misiunea, dep`[ind bariera de ne\ncredere [i str`pungând zidul de suspiciune.
incolo de munc`, reu[ite
sau e[ecuri, speran]e sau
dezam`giri, am \nv`]at multe
de la mediatoarele sanitare
din Giurgiu – \n fond, eu sunt
mai lipsit` de experien]` de

D

Romani CRISS

Sastipen miez

4/1/08

3:31 PM

Page 9

via]` decât multe dintre ele - [i \n primul rând
c` reu[ita depinde de m`sura \n care e[ti convins [i crezi \n ceea ce faci, condi]ii principale
pentru \mbog`]irea spiritual`.
Mul]umirea cea mai mare a mediatorului sanitar este atunci când se simte folositor, când
munca sa d` rezultate, fiind poate singura persoan` care cunoa[te de la surs` problemele de
s`n`tate dintr-o comunitate, le poate raporta [i
urm`ri. {i când vorbesc de s`n`tate nu m` refer
doar la problemele medicale, ci la toate aspectele sociale [i economice care condi]ioneaz` [i
determin` de cele mai multe ori riscurile de \mboln`vire. Astfel, dincolo de elementele m`surabile prin programul de mediere sanitar`, este
evident c` putem vorbi [i despre efectul de emancipare, \n special pentru femeile rome din
comunit`]i tradi]ionale.
Am aflat, de pild`, c` femeile gravide din
comunitate nu ajungeau deloc la medic \n timpul sarcinii; acum, din pricin` c` vin la medic
\nso]ite de mediatoare au parte de mai mult` aten]ie din partea cadrului medical, f`r` a mai ad`uga c` pacientele sunt mai relaxate când [tiu
c` au al`turi pe cineva de aceea[i etnie, cu minim` instruc]ie privind igiena personal`. Pe de
alt` parte, [i atitudinea medicului se schimb`
când [tie c` mediatorul sanitar are câteva cuno[tin]e despre actul medical. Sesiunile de educa]ie \n grup, ini]iate de
Romani CRISS, sunt considerate o metod` cu bune rezultate, la care me-
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diatorii sanitari recurg pentru a l`muri membrii
comunit`]ii asupra diferitelor aspecte privind
s`n`tatea, profilaxia [i igiena social`.
ediatoarele s-au integrat u[or \n sistem,
devenind p`r]i eficiente ale angrenajului
social, \n asemenea m`sur` \ncât e greu de crezut acum c` lucrurile ar putea func]iona f`r` ajutorul lor. |ns`, pentru a reu[i s` p`trunzi \n comunit`]i [i, mai ales, pentru a-i convinge pe
membrii acesteia s` nu-]i resping` ajutorul, sunt
necesare cuno[tin]e de baz` din domeniul comunic`rii, modul de abordare trebuind s` fie echitabil fa]` de oamenii cu care intri \n rela]ie,
comunicarea devenind esen]ial`, \ndeosebi \n
acest domeniu, unde un loc important \l ocup`
informarea cet`]enilor cu privire la dreptul s`u
la s`n`tate [i la tratament medical egal.
|n aceste condi]ii, capacitatea de
comunicare este una din calit`]ile fundamentale ale unui mediator. Practic,
munca sa se bazeaz` pe abilitatea [i
disponibilitatea mediatorului pentru rela]ionare, \ns`[i semnifica]ia misiunii
sale fiind aceea de a mijloci, de-a stabili pun]i de leg`tur` \ntre p`r]i, care \n
cazul nostru sunt autorit`]ile sanitare,
pe care le reprezint`, [i comunitatea.
Prin munca pe care o desf`[oar` \n
comunit`]ile de romi, mediatoarele sanitare contribuie din plin la educarea membrilor acestor comunit`]i cu privire la prevenirea
\mboln`virilor [i importan]a st`rii de s`n`tate,
având \n acela[i timp [i misiunea de-a anticipa
situa]iile complicate sau chiar conflictuale ce
pot ap`rea \n via]a comunit`]ilor, dar [i de a le
gestiona din punct de vedere socio-sanitar
atunci când se produc.

M
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uliana Olaru \[i desf`[oar` activitatea \n comunit`]ile situate \n municipiul Giurgiu, Cartierul }ig`niei sau Cartierul Sloboziei [i Ghetouri, ambele comunit`]i fiind formate din ursari,
ciubotari, c`ld`rari [i romi de vatr`. Ea \mi
spune c` la \nceput i-a fost mai u[or decât altora s`-[i \nceap` activitatea de mediator sanitar,
c`ci lumea o cuno[tea dup` so], ce lucra ca zidar \n comunitate.
Mi-a povestit despre primul ei caz rezolvat.
|ntâlnise o familie cu [apte copii, cu situa]ie economic` extrem de precar`, astfel \ncât mama
era constrâns` s`-[i hr`neasc` pruncul de doar
c`teva luni cu mâncare g`tit`, punându-i astfel
\n pericol atât s`n`tatea cât [i via]a. N-a putut
r`mâne indiferent` \n fa]a acestui caz, l-a sesizat
[i raportat, s-a zb`tut la autorit`]i [i a ob]inut ca
mama s` beneficieze de lapte praf gratuit.
Foarte adesea, problemele cu care sunt
confruntate mediatoarele sanitare nu ]in de domeniul sanitar [i nu sunt prev`zute \n fi[a lor de
post, cum sunt cazurile celor care, neavând
documente de identitate, nu-[i pot g`si un loc
de munc`; dac` mediatoarea nu ezit` s`-i ajute
[i le rezolv` problemele, chiar ie[indu-[i din
limitele de competen]`, le câ[tig` \n schimb
\ncrederea [i nu de pu]ine ori afec]iunea.
n monitorizarea de la Giurgiu am fost \nso]i]i
de Julie [i Sophie, dou` reprezentante ale
CCFD din Fran]a. La \nceput ne-am oprit la organiza]ia „Khetanes“, unde am fost primite cu
c`ldur` [i cafea [i am
f`cut cuno[tin]` cu cele dou` mediatoare
sanitare, Ginela Nicoleta Bone [i Iuliana Olaru. Gazda noastr`,

I
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Elena Marin, le-a condus pe cele dou` activiste
franceze [i pe Nicoleta Bi]u la Autoritatea de S`n`tate Public` Giurgiu, unde s-au \ntâlnit cu
conducerea acesteia [i cu Mariana Stanciu, coordonator al mediatoarelor sanitare, iar eu am
r`mas \n seama celor dou` mediatoare locale,
ca s` m` documentez cu privire la activitatea
mediatoarelor sanitare la Giurgiu. Pentru ca documentarea s` fie complet`, m-au invitat s` vizitez [i dou` din comunit`]ile de romi, ceea s-a
dovedit a fi o experien]` cu totul deosebit`, cu
atât mai mult cu cât eram pentru prima dat` \n
monitorizare \n comunit`]i de romi.
|n prima comunitate, am putut s`
v`d [i case s`r`c`cioase [i altele \nst`rite – locuitori aproape normali, oameni amesteca]i,
cum \ntâlne[ti peste
tot la marginea
ora[elor mari de la
noi. Cea de-a doua
\ns`, Cartierul }ig`niei sau Sloboziei,
m-a [ocat [i m-a marcat pentru mult timp
cu un amestec de stupefac]ie, spaim`,
uluire, neputin]` [i revolt`. Trebuie s` v`
m`rturisesc c`, dac` acolo nu-mi venea
s` cred ce v`d, nici acum nu-mi vine s`
cred ce-am v`zut.
Erau zeci de familii ce-[i duceau traiul laolalt` cu [obolanii, \n condi]ii cu neputin]` de descris, oameni am`râ]i, cu situa]ie mai mult decât
precar` [i f`r` nici o perspectiv` de a-[i \mbun`t`]i existen]a lor [i-a copiilor lor. {i, cum se \ntâmpl` prea adesea din p`cate, c`ci nu le era de
Romani CRISS
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ajuns via]a pe care-o duc, de[i nu poate fi nude inim` albastr`
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mit` via]`, prim`ria \i amenin]a cu demolarea.
Nicoleta Bi]u mi-a spus apoi c` situa]ia nu
s-a schimbat cu nimic fa]` de ultima dat` când
fusese \n Cartierul Slobozia (asta fiind acum zece ani!), drept dovad` a interesului pe care-l acord` autorit`]ile publice unor asemenea grupuri defavorizate. Cu atât mai condamnabil cu
cât ace[ti oameni nu pretind s` li se dea altceva
decât [ansa de-a ie[i prin munca lor din mizerie. Numai c` nenum`ratele lor cereri, prin care
au solicitat Prim`riei locuri de munc` au r`mas
de fiecare dat` f`r` nici un r`spuns.
Când ne-au vazut, oamenii au dat n`val`
peste noi, crezând c` suntem de la vreo televiziune [i-o s` le facem public` situa]ia, cu n`dejdea c`-i va asculta cineva pân` la urm` [i le va
s`ri \n ajutor. Cel mai repede m-am ata[at de
copii – cu ei am stat cel mai mult de vorb`, plimbându-ne prin spatele blocurilor mizere, printre
mald`rele de gunoaie: un b`ie]el \n picioarele
goale, o feti]` \n papuci, dar f`r` [osete... Atunci Mariana BORNESCU
mi-a \ncremenit inima, m-am sim]it atât de nepu- mediator sanitar
tincioas` [i vinovat` pentru c` era frig, iar eu nu
aveam ce s` fac nimic, nici pentru ei, nici pentru
Od` mediatorului sanitar
al]ii asemenea lor.
Am plecat de acolo cu ochii pironi]i \n gol:
Zece ani au [i trecut
prin minte mi se derulau mereu acelea[i imaONG-uri, ce-au facut?
gini [ocante. N-am avut curaj s` privesc \nd`r`t
Au format mediatori,
oamenii care, din vizita noastr`, n-au r`mas deAu format [i formatori...
cât cu speran]a c` [i situa]ia lor se va \mbun`t`]i
Timpul a trecut apoi.
\ntr-o bun` zi.
Nimeni n-a [tiut de noi –
Ajuns` acas`, mi-am pus capul \n poala
Contracte determinate,
Lideri pu[i pe apucate,
mamei [i, cu lacrimi \n ochi, i-am mul]umit penTabere-mp`r]ite-n trei
tru tot ce mi-a oferit. A[a am ajuns s` \n]eleg c`
Pentru sute de femei.
pot s`-mi consider existen]a privilegiat` fa]`
Una e Romani CRISS,
de-a unora din cei pe care i-am \ntâlnit la GiurAlta-i ANR, precis,
giu. Nu credeam c` poate exista a[a ceva.
Iar a treia-i „Sastipen“.
Traiul nostru pe teren
Are-un gust pu]in amar,
(Parc`-i munc` \n zadar).
Pentru liderii de sus
Orgoliile-s mai presus.
De ce n-o fi implicare
{i-ntre voi colaborare?
Cu-a[a pace-nver[unat`
Medierea noastr` biat`
Cum s` fie sanitar`
Când mai mult e foc [i par`?

Romani CRISS
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un interviu cu

Iuliana OLARU
mediatoare sanitar` la Giurgiu

Cum ai devenit mediator sanitar?
De câte ori \mi aduc aminte \mi dau lacrimile.
Pe atunci, doamna Elena Marin lucra \n cadrul prim`riei, la asisten]a social`, iar eu c`utam un loc
de munc`, ajutorul social de numai dou` milioane
nefiind de ajuns s`-mi \ntre]in familia. Am apelat
la for]ele de munc`, dar n-am reu[it s`-mi g`sesc
nimic de lucru. Eram disperat` – so]ul meu, fiind
zidar, lucra mai mult pe perioada verii. Iarna, v`
da]i seama, condi]iile climatice nu permiteau. De
fiecare dat` când m` \ntâlneam cu doamna Elena
Marin, o rugam insistent s` m` anun]e dac` se ive[te ceva. Copiii erau mici, \mi era foarte greu
s`-i \ntre]in [i s`-i sus]in la [coal`. Bine, \ntre timp
mai lucram ca menajer`, ca femeie de serviciu la
o gr`dini]`, \ns`, pe lâng` faptul c` nu se câ[tiga
bine, nici munca nu-mi oferea vreo motiva]ie. Acolo f`ceam tot ce era nevoie, nu doar \ntre]inere,
mai [i zugr`veam... M` atr`geau \ns` \n mod special copiii, mai ales c` [i eu aveam copii, [tiam ce
\nseamn`, mi-era drag s` stau acolo, m` interesa,
dar nu destul cât s` m` ]in` \n loc; \mi doream mai
mult, aveam preten]ii de la mine. Au mers lucrurile a[a, pân` \ntr-o zi când doamna Elena Marin m`
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opre[te pe strad` [i-mi spune: „Iuliana, uite, la noi
\n jude] are loc o preselec]ie, vrei s` participi [i
tu? N-am stat deloc pe gânduri [i am acceptat invita]ia, chiar dac` nu [tiam prea bine despre ce-i
vorba. Pe atunci era doamna Mariana Buceanu la
preselec]ie [i-mi amintesc c` ne-a \ntrebat de la
bun \nceput ce ne dorim de la noi. Dintre to]i candidida]ii, am fost prima care a avut curajul s` se
ridice \n picioare [i s` spun` ce gânde[te: „Da, eu
\mi doresc un loc de munc`, sunt mam` a cinci copii, dintre care [i o pereche de gemeni, \mi doresc s` fac ceva pentru ei, \n primul rând, [i apoi
pentru mine.“ Doamna Mariana Buceanu a r`mas
surprins` de atitudinea mea hot`rât` [i a \ntrebat-o pe doamna Elena Marin dac` de la dânsa am
\nv`]at s` vorbesc a[a deschis, \ns` doamna Marin
era la fel de surprins`.
Ai urmat apoi cursul de formare. Cum te-a influen]at
cursul organizat de Romani CRISS?
Cursul de formare a avut loc la Bucure[ti, pe
11 februarie 2005, dac`-mi mai aduc eu bine aminte. La \nceput m` \ntrebam singur`: „Ce caut
eu aici?“, a[a mi se p`reau de grele toate acele
no]iuni noi pe care le aflam. Erau [aisprezece ani
de când \ntrerupsesem [coala [i reluarea a fost dificil`. |ns`, când mi-am dat seama c` pot face ceva, atât pentru mine, cât [i pentru comunitatea din
care provin, faptul c` mi s-a oferit [ansa s`-i ajut
[i pe cei de aceea[i etnie cu mine m-a motivat [i
m-a determinat s` m` zbat pentru drepturile lor [i
mi-a sporit \ncrederea \n mine.
Spune-mi, te rog, câte ceva despre comunit`]ile \n
care-]i desf`[ori activitatea. Sunt mul]i? Te confrun]i cu probleme complicate?
Comunit`]ile \n care \mi desf`[or activitatea
sunt situate \n municipiul Giurgiu [i se numesc
„Cartierul }ig`niei“ [i „Ghetouri“. Ambele comunit`]i sunt formate din ciubotari, ursari, c`ld`rari
[i ]igani de vatr`. Comunit`]ile nu sunt compacte.
|n comunitatea „Cartierul }ig`niei“ sunt 560 de
oameni, iar \n comunitatea „Ghetouri“ doar 150
de membri. |n 2008, am catagrafiat 800 de persoane, i-am \nscris la medicul de familie \n mod
special pe cei care beneficiaz` de venitul minim
garantat, conform articolului 418. Una din problemele cele mai frecvente \n comunit`]i este a femeilor care nasc – acestea nu mai beneficiaz` de ajutor social, datorit` aloca]iei, bani pe care-i primesc de la prim`rie timp de doi ani. O parte din
familii renun]` la ajutorul social \n beneficiul mânc`rii de la cantin`, putând astfel s`-[i asigure pâinea pentru copiii lor. Am \ntâlnit cazuri \n care p`rin]ii \[i hr`neau copiii de doar câteva luni cu
Romani CRISS
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mâncare de la cantin` [i nu erau nici m`car \nscri[i la medicul de familie. N-am putut r`mâne
indiferent`, dar n-am putut s`-i procur laptele praf
de la medicul de familie, a[a c` am fost nevoit` s`
apelez la [eful spitalului unde era maternitatea
[i-am reu[it s` fac rost de laptele praf atât de necesar copilului. Problemele comunit`]ii sunt [i ale
mele. De multe ori nu am cu ce s`-i ajut [i singurul lucru pe care-l pot face este s`-i sprijin moral.
C`r]ile de identitate sunt iar o problem` curent`
[i \n privin]a asta am f`cut tot ce-am putut; am rezolvat 25 de cazuri, \ncepând cu cei ce n-aveau
deloc acte de identitate. |nchipui]i-v` \n ce postur` se afl` un tân`r \n vârst` de 23 de ani care n-are buletin. S-a \ntâmplat ca Poli]ia s` amâne eliberarea actului de identitate, \ns` \n urma insisten]elor mele lucrurile s-au rezolvat.
Cum a fost primul t`u contact cu comunitatea?
Cu comunitatea m` cunosc \nainte s` devin
mediator sanitar. Pân` când au \n]eles care-i rolul
meu \n cadrul comunit`]ii, m-au luat drept un soi
de Gigi Becali venit s` le \mpart` ajutoare financiare; dar, dup` ce i-am informat asupra atribu]iilor
mele reale, lucrurile s-au limpezit.
Dac` ar fi s` schimbi ceva din munca de mediator sanitar, ce-ai schimba?
Pân` s` se modifice Ordinul 619, \mi doream
un contract pe period` nederminat`, \ns` odat`
modificat Ordinul \n aceast` privin]` n-ar mai r`mâne multe de schimbat.
Dac` n-ar fi fost munca de mediator sanitar, ce altceva
]i-ar fi pl`cut s` faci?
Când am \n]eles c` pot face atâtea [i pentru
mine [i comunitate, ba chiar [i s`-mi ajut familia,
chiar mi-am zis c` mi-a pus Dumnezeu mâna-n
cap. Adev`rul e c` nu v`d vreun alt domeniu care
s`-mi poat` aduce atâta satisfac]ie, chiar dac` salariul nu-i deloc \n m`sur` s` m` motiveze.
|n comunit`]ile unde activezi, ]i se par vizibile schimb`rile de mentalitate?
Acum, de pild`, tinerii din comunitate folosesc
curent prezervativul. La \nceput, nici nu era de
conceput a[a ceva, refuzau cu des`vâr[ire metodele contraceptive.
Foarte mult au contribuit
la schimbarea mentalit`]ii
\n acest sens au fost campaniile de informare cu
privire la s`n`tatea reproducerii.
Cât de mult conteaz` familia
\n munca ta?
M-am \nscris la liceu,
Romani CRISS
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\mi doresc s`-mi iau bacalaureatul [i s` urmez cursurile Academiei de {tiin]e Economice. Familia m`
sus]ine, \n primul rând so]ul meu – [tie ce-mi
doresc [i nu se opune \n nici o privin]`; se mai sup`r` el c` lucrez uneori [i sâmb`ta, \ns`-i trece repede. Am avut noroc [i cu p`rin]ii mei, m-au sus]inut, au avut grij` de doi dintre copiii mei, uneori
contribuie [i la dep`[irea impasurilor economice
ale familiei mele. Pe de alt` parte, prin exemplul
care \ncerc s` fiu, am reu[it s`-i influen]ez [i pe
membrii comunit`]ii: sunt dou` fete care deja [i-au
reluat [coala \ntrerupt`, iar o feti]` de 15 ani \[i dore[te s` ajung` ca mine, mediator sanitar.
Cum te \mpaci cu partenerii de lucru (medicii de familie, ASP)?
La ora[ e mai greu s`-]i desf`[ori ac]iunile de
mediere sanitar`, fa]` de zonele rurale. Sunt mai
mul]i medici [i-mi este greu s` colaborez cu to]i,
]inând cont c` la noi sunt 28, de pild`. A[a c`
m-am orientat [i dup` gradul lor de implicare; colaborez mult cu doamna dr. Nicoleta Vulcu, cu care am realizat campaniile de informare pe s`n`tatea repoducerii, cu accent pe prevenirea sarcinilor nedorite. Am reu[it s` aduc [i al]i medici \n comunitate, iar pentru a-i familiariza pe oameni cu
medicul lor de familie i-am pus \n contact direct.
Apoi, asistentul comunitar este cel care m` ajut`
foarte mult \n demersuri; a mers \n comunitate [i a
oferit asisten]` medical` la domiciliu, iar membrii
comunit`]ii l-au primit cu c`ldur`. Campanii de informare n-am f`cut doar \n comunit`]ile unde activez, am facut [i \n licee, iar ASP-ul mi-a pus la dispozi]ie cantit`]i considerabile de materiale informative. Dr. Cosmin Georgescu este un medic excep]ional, \i trateaz` pe oameni de la egal la egal,
nu face diferen]e. Dânsul a fost cel care s-a implicat direct ca s` asigure comunitatea din Slobozia
cu lapte praf, dar [i cu \mbr`c`minte; de aceea
p`strez o rela]ie mai special` cu dânsul.
a consemnat Daniela IRIMESCU
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Dus-`ntors,
`ntre Fran]a
imigran]ilor lor

Activitatea mediatoarelor sociale din Fran]a
este predominant orientat` c`tre integrarea
persoanelor defavorizate \n societate.
O parte din mediatoare fac [i mediere [colar`,
având ca grup ]int` imigran]ii. |n urma conven]iilor \ncheiate cu [colile, inten]ioneaz` pe viitor
s` fac` leg`tura \ntre medierea [colar` [i cea
sanitar`.
|n sistemul de mediere din Fran]a activeaz`
mul]i mediatori de alte na]ionalit`]i, provenind
\n special din ]`rile africane sau din China.
Exist` mai mult de o sut` de asocia]ii de solidaritate cet`]eneasc`, \ns` doar 12 sunt preocupate de problematica imigran]ilor.

14

izita \n Fran]a, \mpreun` cu patru dintre
mediatoarele noastre sanitare, mi-a reamintit
primele mele \ntâlniri nu doar cu munca, ci chiar
cu no]iunea de mediere social`. Asta se \ntâmpla
prin anul 1992, pe când lucram la Mihail Kog`lniceanu – o comunitate sever afectat` de conflicte
inter-etnice –, unde f`ceam mediere social` local`
aproape f`r` s` [tim, tocmai pentru c` la vremea
aceea nici n-o numeam a[a. Abia mai târziu termenul a intrat \n uzul curent, de[i n-a[ putea s`
spun precis când \n istoria recent`. Sigur e numai
c` l-am deprins de pe la colegii no[tri din Fran]a,
profesori sau activi[ti. Mai apoi, l-am \ntâlnit [i \n
varianta mediere judiciar`, doar c` de ast` dat` la
activi[tii americani ce militau pentru ap`rarea
drepturilor omului.
Motivul pentru care am ]inut s` subliniez
evolu]ia no]iunii este \ndeaproape legat de \ntâlnirea cu reprezentantele Femmes Inter Association, ce a fost din plin \nc`rcat` cu emo]ii, atât
pentru mine, cât mai ales pentru colegele mele,
Florina, Isabela, Stelu]a [i Carmen. C`ci, a[a cum
a ]inut [i Isabela s` noteze \n raportul ei, doar
«urma s` ne \ntâlnim surorile de suflet».
Pentru mine cu atât mai mult cu cât, dup`
16 ani de experien]`, aveam prilejul s` privesc
retrospectiv medierea sanitar` de la noi, \n compara]ie cu munca mediatoarelor sociale din Fran]a, [i s`-mi dau seama unde suntem noi \n Româ-
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[i România
romilor no[tri
Nicoleta Bi]u

nia, cu zece ani de tradi]ie \n medierea sanitar` [i
de parteneriat intens cu CCFD – un \ntreg deceniu de sacrificii, de \mpliniri individuale [i, uneori, de dezam`giri.
De pild`, mi se pare semnificativ ceea ce a
remarcat Florina \n raportul ei – aspect cu care
am fost unanim de acord: mediatoarele de la FIA
sunt specializate \ntr-un singur domeniu, fiecare
lucreaz` fie \n educa]ie, fie \n s`n`tate sau \n probleme sociale, fie \n domeniul cultural; \n vreme
ce la noi, \n România, mediatoarele sanitare rome
sunt confruntate mai devreme sau mai târziu cu
câte pu]in din fiecare aceste aspecte.
Ceea ce este \ns` v`dit diferit \n România
fa]` de Fran]a este c`, de[i ne-am afirmat la \nceput, ca [i ele, printr-o ini]iativ` a societa]ii civile,
noi am reu[it s` impunem medierea sanitar` ca pe
o meserie [i s-o institu]ionaliz`m, astfel \ncât \n
momentul de fa]` Ministerul S`n`t`]ii Publice pl`te[te 500 de femei rome ca mediatoare sanitare,
spre deosebire de societatea civil` din Fran]a
care n-a reu[it \nc` o recunoa[tere similar`, chiar
dac` eforturile FIA au fost [i continu` s` fie foarte
intense.
Carmen a observat totu[i c`, de[i \n România lucrurile apar \n culori mai roze, situa]ia
mediatoarelor franceze este mai stabil`, cât`
vreme contractele lor de munc` sunt \ncheiate pe
termen de trei ani, pe când la noi trebuie proceRomani CRISS

|n Fran]a exist` [i o organiza]ie care se ocup` cu
studiul vie]ii romilor, FNASAT (Federa]ia na]ional` a asocia]iilor solidare cu romii [i nomazii).
Aceast` organiza]ie le-a prezentat mediatoarelor
noastre pericolele la care se expun romii ce se
ocup` cu colectarea materialelor refolosibile,
cum ar fi plumbul, ce poate produce saturnism
(intoxicarea cu plumb sau compu[i ai acestuia).
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dat la re\nnoirea contractelor \n fiecare an.
De altfel, mi se pare normal ca diferen]ele
de context politic [i economic dintre ]`rile noastre
s` fie cele ce-au condus la forme diferite de evolu]ie ale unor no]iuni asem`n`toare.
Pe de alt` parte, e de domeniul eviden]ei
c` mobilizarea civic` a mediatoarelor din Fran]a
r`mâne mereu un factor determinant [i fascinant
\n acela[i timp. C`ci solidaritatea social`, mai ales
\ntre femei, constituie elementul decisiv, spre
deosebire de România, unde – poate [i datorit`

Autorit`]ile franceze au mai recurs [i la o alt`
metod` de expulzare a imigran]ilor: veneau cu
autobuze \n campusuri, iar oamenilor li se oferea s` aleag` - ori p`r`sesc Fran]a, ori ajung la
comisariat. Cei care optau pentru plecarea din
Fran]a, primeau un ajutor umanitar \n valoare
de 153 de euro pentru adul]i [i 46 de euro pentru copii, apoi erau condu[i pân` la grani]`.
GISTI n-a reu[it s` ob]in` nici o m`rturie \n
acest sens, \ns` au dat un comunicat de pres` [i
au organizat o manifestare de protest \mpotriva
m`surilor \ntreprinse de autorit`]ile publice,
pentru drept la reziden]` [i la munc`.

num`rului redus al mediatoarelor, precum [i procesului lent de institu]ionalizare – motivarea civic`
este \mpins` de obicei pe planul secundar.
Pentru mine, cel mai semnificativ [i \n
acela[i timp emo]ionant aspect mi s-a p`rut mobilizarea femeilor \n dou` direc]ii convergente: pe
de o parte, c`tre \ndrumarea indivizilor din comunitatea c`reia \i apar]in (medierea ca instrument
de ajutorare a comunit`]ii) [i, pe de alt` parte,
spre adaptarea statului la nevoile comunita]ii [i a
comunit`]ii cu statul de drept.
Mi s-a confirmat astfel \nc` o dat` – ca [i
cum ar mai fost nevoie – c` rolul cel mai \nsemnat
[i mai nuan]at \n promovarea [i ap`rarea drepturilor omului continu` s`-l aib` femeile.
Poate [i tocmai din pricin` c` societatea \n
care tr`im r`mâne predominant paternalist`.

Concluziile pe care ni le-a \mp`rt`[it Nicoleta Bi]u,
\n urma schimbului de experien]` din Fran]a,
au fost ilustrate \n aceste pagini [i cu impresii
ale colegelor sale de expedi]ie, mediatoarele sanitare
Florina Busuioc, Isabela Iurman }u]ur`, Stelu]a Bat\r
[i Carmen Andrei.
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10 decembrie –

ziua interna]ional`
a drepturilor omului
ceast` zi reprezint` un moment de referin]` [i, ECOSOC, \n cadrul c`rora se discut` [i diverse
probleme legate de situatia romilor.
eclara]ia Universal` a Drepturilor Omului este
\nseamn` \n zilele noastre asumarea [i exercitarea
primul instrument juridic interna]ional \n care
drepturilor [i obliga]iilor stabilite de Organiza]ia
Na]iunilor Unite, \n 1948, când Adunarea General` sunt enun]ate \n mod solemn [i explicit drepturile
[i libert`]ile fundamentale ale omului.
a adoptat Declara]ia Universal` a Drepturilor
|n cursul istoriei, din nevoia de-a conserva ordiOmului, al c`rei principiu afirm` explicit c` to]i
nea social`, oamenii au acceptat contracte sociale
oamenii s-au n`scut cu drepturi egale.
ce exprimau o regul`, \n esen]`, simpl` [i intuiDeclara]ia este primul document interna]ional \n
tiv`: renun] la dreptul meu de a m` conduce sincare sunt enun]ate oficial drepturile [i libert`]ile
gur [i autorizez un om sau un grup de oameni s`
fundamentale ale omului [i este conceput` ca un
cadru reglementar recomandat guvernelor, sem- asigure acelea[i drepturi [i obligatii pentru to]i,
natarii asumându-[i cele 30 de articole, chiar dac` cu condi]ia ca to]i ceilal]i s` fac` la fel – e adev`rat c` noi, cet`]enii ne subordon`m statului, dar
\nc`lcarea lor nu produce efecte juridice.
ceast` subordonare nu este absolut`, ci condi]ioRomânia a semnat Declara]ia la 14 decembrie
nat` de \ndeplinirea contractului social originar.
1955, când a fost admis` \n rândul statelor membre ale Na]iunilor Unite [i a ratificat Pactele inter- Dac` statul \[i dep`[e[te prerogativele incluse \n
contract, cet`]eanul este \ndrept`]it s` nu-i mai
na]ionale \n toamna anului 1974; protocolul privind abolirea pedepsei cu moartea a fost ratificat respecte autoritatea. Sigur c` aceast` filosofie tradi]ional`, care justifica nesupunerea civic`, fundala 25 ianuarie 1991.
Anul acesta (2008), Romani CRISS a ob]inut statu- mentând revolu]ia francez` [i conducând apoi la
cristalizarea valorilor fundamentale ale drepturitul de memebru \n Consiliul Economic [i Social
lor omului, presupune \n mod necesar [i o instan(ECOSOC) al Organizatiei Natiunilor Unite
(http://www.un.org/News/Press/docs//2008/ecosoc6321.doc.htm), ]` superioar` statelor, care s` organizeze demersurile cet`]ene[ti \n confruntarea cu autoritatea de
ceea ce permite participarea la sesiunile

a \n acela[i timp, de reflec]ie asupra a ceea ce
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de \n]elegere [i munc`, competen]e fie native, fie dobândite
stat. |n lumea modern`, construiprin acces preferen]ial la achit` pe baze democratice [i laice,
zi]iile tehnice, tehnologice [i
acest rol este asumat de organiculturale. Cum asemenea difeza]iile [i organismele interna]ioren]ieri se manifest` nu doar la
nale.
nivel individual, ci [i comunie aceste premise, statutul de
tar, ele au furnizat adesea circet`]ean al unei ]`ri recent
cumstan]e favorizante [i justiacceptate de structurile instituficative pentru conflicte de di]ionale ale Uniunii Europene imferite intensit`]i, durate [i arii
plic` deschiderea necondi]ionade extensie, ajungând pân` la
t` spre toleran]`, comunicare [i
globaliz`ri – oscilând \ntre be\n]elegerea altor culturi, \ntr-o
ligeran]e armate pentru redislume ale c`rei forme se afl` \n continu` transfortribuirea resurselor naturale [i escaladarea deloc
mare. Cum \ndeob[te oamenii au re]ineri fa]` de
mai pa[nic` a concuren]ei \n cursa tehnologic`.
schimbare, aceasta implicând rela]ii [i contacte cu Consecin]ele s-au manifestat \ntotdeauna dramatic
realit`]i mi[c`toare, ce par greu de \n]eles [i ges- la scara comunit`]ilor umane, fie c` au fost doar
tionat, se declan[eaza mecanisme de conservare
deposedate de controlul asupra bog`]iilor natu[i protec]ie instinctiv`, cel mai adesea concretiza- rale [i aducerea lor \n stare de dependen]` sevete \n refuzul noului.
r`, când nu de-a dreptul \n sclavie, fie c` au fost
Reac]ia este fireasc`, natural`: obi[nuin]a produce h`ituite, deplasate for]at, str`mutate, deportate
confort, furnizând argumente ce ]in de stereotipia sau chiar exterminate sistematic. Civiliza]ia modinamic`. Se produce astfel o conciliere permadern` n-a produs doar achizi]ii de confort [i eficinent` \ntre om [i obiectul foarte cunoscut, din ca- en]` \n comunicare, ci [i o perfec]ionare a formere se nasc tabieturile, ticurile, fixa]iile, ce desculor de manifestare a inegalit`]ilor [i inechit`]ilor
rajeaz` [i, \n cele din urm`, anuleaz` curiozitatea \ntre [i \n comunit`]i.
de-a cunoa[te, de-a \n]elege, de a descoperi.
G`sirea unor modele evoluate de organizare a
repturile omului pot fi abordate din mai
vie]ii sociale presupune [i noi reguli de
multe perspective. Sociologic,
comportament c`rora membrii colecdreptul este expresia unei nevoi
tivit`]ii ar trebui s` li se conforindividuale, dar [i sociale – \n
meze. A ap`rut astfel nu doar
ambele situa]ii satisfacerea
necesitatea unor noi structuri
nevoilor \nseamn` impliinstitu]ionale, ci s-au elabocarea \n exercitarea lui.
rat [i metodele [i mijloace|ns` cea mai frecvent \ntâlle de constrângere social`
nit` perspectiv` este cea
specifice.
juridic`, care presupune
ristotel considera c`
interven]ia legii pentru
omul este un animal
restabilirea ordinii [i resocial, ceea ce ad`uga
punerea \n drepturi a
nevoilor naturale [i biocelui ce a fost frustrat, \n
logice ale individului [i
urma constituirii acestuia
necesit`]ile sale sociale,
\n parte lezat` [i a invoc`rii
ce nu se pot manifesta [i
unei v`t`m`ri punctuale - asatisface decât \n context
buz, lezare, deposedare sau
comunitar. Tocmai aceast`
\nc`lcare.
nevoie a fiec`ruia de ceilal]i
Atitudinea a \nceput s` se cristaproduce egalitatea dintre memlizeze timpuriu \n istorie, \nc` din
brii unei colectivit`]i, generând exiperioada comunei primitive, când omenii
gen]ele morale ale vie]ii \n societate, pe
\ncepuser` s` constate c`, de[i egali \n drepturi [i care oamenii trebuie s` le accepte [i c`rora treobliga]ii, r`mân inegali din perspectiva calit`]ilor buie s` li se conformeze.
fizice [i intelectuale – unii aveau mai mult` putere Drept consecin]`, educa]ia privind drepturile onr. 1 anul III
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mului poate contribui la consolidarea
acestora, oferind
instrumente sociale
profilactice \n scopul ap`r`rii libert`]ii individuale [i
prevenirii abuzurilor, dar dezvoltând
[i con[tiin]a obliga]iilor responsabil asumate, \n spiritul
respectului pentru
pace, libertate [i
justi]ie, favorizând
a[adar o atmosfer`
de \n]elegere, toleran]` [i egalitate
demn` \n fa]a legilor, necesar` afirm`rii cet`]eanului
activ, implicat [i ata[at principiilor
democratice.
|n acest sens, roluri
nu lipsite de \nsemn`tate \l au achizi]iile culturale [i de civiliza]ie ale societ`]ii, precum [i eforturile depuse de diferite organisme
guvernamentale sau neguvernamentale, ce ap`r`,
protejeaz` [i promoveaz` drepturile omului.
stfel, ziua de 10 decembrie a fost marcat` anul
trecut prin dezbaterea “Anul 2007: \ntre respectarea principiului tratamentului egal [i discriminare”, conceput` ca un bilan] al situa]iei drepturilor omului de la noi, la reu[ita c`ruia au contribuit organiza]iile ACCEPT, Agen]ia de Monitorizare a Presei, Centrul
de Dezvoltare Curricular` [i
Studii de Gen: FILIA, Centrul
de Resurse Juridice, Consiliul
Na]ional pentru Combaterea
Discrimin`rii, Funda]ia pentru poezie „Mircea Dinescu”,
Institutul pentru Politici Publice, Roma ACCESS, Romani
CRISS [i {anse Egale.
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Festivit`]ile dedicate zilei interna]ionale a drepturilor omului s-au \ncheiat cu spectacolul organizat
de Romani CRISS pentru promovarea antidiscrimin`rii [i sus]inut de Damian Dr`ghici &
Brothers [i grupul Amaro Del.
Sub egida deceniului de Incluziune a Romilor
2005-2015 [i finan]at de Open Society Institute Budapesta / Roma Information Office, spectacolul a
fost deschis prin ceremonia de acordare a premiilor pe anul 2007 pentru mediatoarele sanitare,
femei rome care activeaz` de un deceniu \n comunit`]ile de romi din România [i care au contribuit semnificativ la \mbun`t`]irea st`rii de s`n`tate a comunit`]ilor cu care lucreaz`.
Sala Teatrului Mic din Bucure[ti s-a dovedit ne\nc`p`toare pentru publicul dornic s` participe la
recitalurile sus]inute de grupul Amaro Del [i Damian & Brothers. |n ritmul muzicii [i \nv`lui]i de
nostalgia versurilor, au vibrat [i s-au emo]ionat
al`turi, f`r` discriminare [i f`r` resentimente, reprezentan]i ai guvernului României [i mediatoare
sanitare, membri ai corpului diplomatic [i formatori de opinie, activi[ti din funda]ii [i asocia]ii –
oameni obi[nui]i [i normali ce-au profitat de prilej
pentru a-[i aminti c` muzica este o cale spre \n]elegere [i solidaritate uman`.
Dup` spectacol, Damian Dr`ghici ne-a declarat \n
exclusivitate: „M-au emo]ionat, \n primul rând,
mediatoarele sanitare. Am aflat despre munca lor
[i a fost o onoare s` le \nmânez eu premiile. |n calitate de ambasador al anului egalit`]ii de [anse,
am realizat acest concert cu certitudinea c` prin
muzica noastr` vom transmite un mesaj antidiscriminare fa]` de romi [i eliberare de prejudec`]i.“
Daniela Irimescu
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pe anul 2007

|n cadrul festivit`]ii dedicate pe 10 decembrie 2007 zilei interna]ionale a drepturilor omului, Romani CRISS a recompensat activitatea depus` de mediatorii sanitari \n cursul anului
2007, acordând urm`toarele premii:

foto: Rare[ Avram

¤ Premiul pentru cea mai veche mediatoare sanitar` Mami
(bunic` \n limba romani) – Rubina Ferariu
(Boto[ani)
¤ Premiul pentru tân`r model de mediatoare sanitar` –
Geanina Prisan (Vaslui)
¤ Premiul pentru cea mai vârstnic` mediatoare sanitar`
Bibja (m`tu[` \n limba romani) – Maria Bostan (Ia[i)
¤ Premiul pentru voluntariat – Gizella Sandor (Harghita)
¤ Premiul non-discriminare – Autoritatea de S`n`tate
Public` Tulcea
¤ Premiul pentru cea mai implicat` mediatoare sanitar` –
Isabella Iurmann Tutura (Bistri]a N`s`ud), Jenica
Ganea (Ialomi]a) [i Ana N`stase (Ia[i)
¤ Premiul pentru ap`rarea drepturilor omului – Veronica
Iordan (Giurgiu)
¤ Premiul pentru promovarea egalit`]ii de gen – Claudia
Kalai (Cluj)
¤ Premiul pentru cea mai bun` colaborare cu un medic de
familie – Dr. Emma Erika Venter

OMANI CRISS, ca membru permanent al Comisiei Ministeriale pentru Romi a Ministerului
S`n`t`]ii Publice, \n [edinta din 15 februarie
2008, a propus revizuirea Ordinului 619/2002 de
func]ionare a mediatorilor sanitari.
Principalele puncte schimbate, de comun
acord cu Ministerul S`n`t`]ii Publice, \n noua versiune a Ordinului sunt:
- transformarea contractelor de munc` pe
perioad` determinata ale mediatorilor \n contracte pe perioad` nedeterminat`;
- modific`ri aduse procesului de selec]ie a
mediatoarelor sanitare, conform standardelor cerute;
- corelarea terminologiei din ordin cu
standardul ocupa]ional pentru mediatorii sanitari, aprobat de Consiliul Na]ional pentru Forma-

R

rea Profesional` a Adul]ilor (CNFPA).
Standardul ocupational pentru mediatorii
sanitari a fost ini]iat, elaborat [i sus]inut de Romani CRISS, \n parteneriat cu Asocia]ia Pro-Voca]ie,
\n comisiile de specialitate ale CNFPA \n perioada august-decembrie 2007.
|n cele din urm`, pe 13 decembrie 2007,
CNFPA a aprobat forma final` a acestui document
atât de important care reglementeaz` activitatea
noastr`.
Dup` cum ve]i putea observa [i \n apari]iile noastre viitoare, avem inten]ia s` dedic`m un
spa]iu cât mai larg discu]iilor [i comentariilor pe
marginea acestor documente, astfel \ncât aplicarea Ordinului s` se fac` \n sensul intereselor Dvs.
[i al comunit`]ilor \n slujba c`rora v-a]i dedicat
munca [i devotamentul.

NU MAI FI}I TIMIDE: pentru orice comentarii, sugestii sau critici, v` rug`m s` v` adresa]i cu toat`
\ncrederea Nicoletei Bi]u, coordonator – office@romanicriss.org
Nu v` promitem c` vom schimba lumea, ci doar c` v` ascult`m [i v` \n]elegem.
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