Dragi colegi si parteneri ai Romani CRISS,
Doresc sa va anunt ca mandatul meu ca directoare a Romani CRISS ia sfarsit luna aceasta, dupa
11 ani de activitate in cadrul fundatiei, dintre care 6 de directorat.
Cred ca, pentru a asigura respectarea principiilor democratice, succesul si dinamica
mobilizatoare a organizatiei, avem nevoie de schimbari la anumite intervale de timp, de lideri
care sa vina cu energie si idei inovatoare.
In anul academic 2012-2013 voi fi in SUA, unde am primit o bursa postdoctorala de
studiu la Universitatea Harvard.
Mi-am promis de multa vreme ca, la final de drum, nu voi incerca sa imi arog meritele
din ultimii 6 ani, asa ca nu voi prezenta programe si rezultate; acestea apartin si sunt mostenirea
Romani CRISS. In schimb, pentru a prezenta obiectiv dinamica organizatiei din ultimii ani, prin
intermediul donorilor Romani CRISS, am realizat 4 evaluari externe ale programelor noastre,
anume programul de sanatate, cel de drepturile omului, programul de implicare civica a tinerilor
si activitatea financiara. Toate aceste evaluari analizeaza stadiul de dezvoltare al organizatiei,
cheltuirea fondurilor si respectarea contractelor si a mandatului Romani CRISS, fiind puse deja
la dispozitia Consiliului Director al Fundatiei si a donorilor strategici. Pentru o imagine completa
asupra perioadei in care am fost director, am solicitat Consiliului Director comandarea unui
audit extern asupra cheltuirii fondurilor si implementarii proiectelor conform contractelor pentru
perioada 2011-2012, analiza care urmeaza sa fie coordonata direct de Consiliul Director.
La sfarsit de mandat, as dori sa va comunic opiniile mele despre cum as vrea sa ramana, sa
devina Romani CRISS in anii care vor urma.
In evaluarea externa a activitatii de drepturile omului din ultimii ani, evaluatorul (fost
director la Human Rights Watch) remarca faptul ca Romani CRISS a ramas una dintre foarte
putinele organizatii de drepturile omului din Romania care si-au pastrat un spirit critic constant si
impartial fata de institutiile si reprezentantii statului. Incurajez echipa Romani CRISS sa aleaga,
si in viitor, sa lucreze cu institutiile intr-un mod transparent si principial. Chiar daca de multe ori
Romani CRISS este o voce solitara care critica autoritatile atunci cand comit abuzuri impotriva
romilor, este esential sa continue sa faca asta; aceasta este menirea organizatiei, chiar daca acest
rol nu ne aduce vreun „premiu de popularitate”.
De asemenea, „febra fondurilor structurale” a incetinit dinamica, a birocratizat multe
organizatii; sper ca Romani CRISS sa-si continue mandatul de „advocacy” pentru romi, sa-si
mentina constant si vizibil interesul pentru documentarea cazurilor de discriminare si, in acelasi
timp, sa ramana competitiva pe o piata uneori neprielnica si neprietenoasa pentru o organizatie
roma de drepturile omului. Am convingerea ca echipa Romani CRISS va contribui la munca de
aparare a drepturilor romilor, asa cum au facut si ceilalti peste 100 de fosti sau actuali membri ai
Romani CRISS.
Foarte multe dintre initiativele, tipurile de actiuni, programele pilot ale organizatiei au
fost preluate de catre alte organizatii, au fost multiplicate, adaptate, asigurand cumva

sustenabilitatea actiunilor noastre. Provoc echipa la constructia unor programe noi, curajoase,
atat pentru copii si pentru adolescenti romi, dar si pentru construirea dimensiunii culturale si
identitare din perspectiva civica promovata de organizatie.
Miscarea romilor nu e un spatiu tocmai primitor pentru femei cu opinii, cu atitudine
critica. Sper ca Romani CRISS sa promoveze in continuare femeile rome, atat in organizatie, cat
si la nivel local, in cadrul parteneriatelor si proiectelor. Acum, dupa 6 ani, imi dau seama cat
curaj a avut fostul nostru director, dl Costel Bercus, atunci cand a propus o femeie in pozitia de
director, cunoscand foarte bine aceste realitati. Ii sunt recunoscatoare atat dumnealui, cat si dlui
Nicolae Gheorghe, care mi-a spus la inceputul mandatului, in ziua in care am primit votul
Boardului, ca are incredere ca voi conduce organizatia cu demnitate si corectitudine, asa cum ar
fi facut si tatal meu. Reflectand la acest gand de incurajare, la final de drum, pot spune ca am
condus organizatia fara a-i pune sub semnul intrebarii verticalitatea in domeniul apararii
drepturilor omului.
Va multumesc tuturor celor care ati fost alaturi de Romani CRISS in aceasta perioada, pentru
sprijin, critici, idei, dezbateri si contributii. Faptul ca marea parte a pozitiilor publice ale Romani
CRISS au fost dezbatute de dvs. uneori apreciativ, alteori critic, ne-a indemnat sa mergem mai
departe, fiind constienti ca opinia noastra conteaza. Am convingerea ca veti sprijini si veti urmari
in continuarea activitatea echipei, de data aceasta sub indrumarea unui alt director.
Le multumesc tuturor celor care au contribuit sau vor contribui la realizarile Romani
CRISS si le sunt recunoscatoare celor care au fost alaturi de mine pe parcursul mandatului.
Personal, voi fi mereu alaturi de ceea ce inseamna Romani CRISS, asa ca le urez succes
colegilor mei si ii indemn sa isi aminteasca, in momentele grele din munca de drepturile omului,
mesajul lui Martin Luther King Jr.: „orice forma de nedreptate este o amenintare la justitia de
pretutindeni”. (Injustice anywhere is a threat to justice everywhere).
Cu profunda consideratie,
Magda Matache

