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Propuneri de îmbunătățire a instructajului pentru recenzori
STIMAȚI DOMNI,

În vederea creșterii acurateții datelor cu privire la structura etnică a populației României la
Recensământul de anul acesta, propunem:

1. Participarea unor reprezentanți ai societății civile rome la întâlnirile în care se
decid materialele care vor fi utilizate pentru instruirea/formarea recenzorilor.
Reprezentanții organizațiilor rome pot oferi expertiză cu privire la specificul cultural al
diferitelor comunități rome. De asemenea, pot identifica soluții concrete pentru
preîntâmpinarea distorsiunilor datorate recenzorilor în culegerea de date.
2. Includerea unor informații cu privire la definirea etniei și la distincția dintre
etnie, naționalitate și cetățenie în curricula de formare a recenzorilor și în
materialele distribuite acestora. Neînțelegerea sau înțelegerea greșită a conceptului
de ”etnie” ar duce, inevitabil, la subreprezentarea minorităților etnice în cadrul
Recensământului. Persoanele cu un nivel de educație scăzut sunt cele mai expuse
riscului de a nu înțelege sensul întrebării cu privire la etnie. De aceea, este necesar ca
definiția teoretică a etniei să fie însoțită de o definiție operațională simplă, iar recenzorii
să poate oferi lămuriri respondenților, acolo unde este necesar.

3. Stabilirea unor proceduri standardizate de codificare a răspunsurilor cu privire
la etnie. O atenție deosebită ar trebui acordată persoanelor care se declară aparținând
unui subgrup etnic (de exemplu, căldărari, ursari etc), se află la intersecția dintre două
etnii (de exemplu, romungri, xoraxane) sau provin din familii mixte.

4. Participarea unor reprezentanți ai societății civile, în calitate de observatori, la
sesiunile de instruire/formare a recenzorilor atât la nivel național, cât și la nivel
local. Rolul observatorilor va fi de a verifica dacă mesajul agreat la nivelul autorității
centrale este transmis în mod adecvat în teritoriu. Observatorii vor identifica, de
asemenea, problemele întâmpinate de participanții la sesiunile de instruire/formare și
vor oferi soluții pentru îmbunătățirea unor astfel de sesiuni în viitor. Participarea

observatorilor ar reprezenta de asemenea un semn de transparență în desfășurarea
Referendumului.
Vă mulțumim pentru sprijin!
Cu stimă,
Margareta Matache
Director executiv
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