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Noutati:
Ministerul Sanatatii coopereaza cu Romani CRISS pentru modificarea Ordinului 619/2002 privind
medierea sanitara
In cadrul Comisiei Ministeriale pentru Romi, Romani CRISS a propus spre modificare Ordinul 619/2002, unde
este reglementat statutul mediatorului sanitar. Modificarile au fost elaborate de catre Romani CRISS impreuna
cu Centrele Regionale ale Romani CRISS din tara si constau in:
- modificarea perioadei de incheiere a contractului de munca de la perioada determinata la perioada
nedeterminata;
- modificarea procesului de selectie conform standardelor
- corelarea limbajului Ordinului cu limbajul Standardului Ocupational aprobat in decembrie de Consiliul
National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA)
- schimbarea metodologiei de raportare catre ASP (modificarea formularului de raportare).
La cea mai recenta sedinta a Comisiei Ministeriale s-a anuntat ca toate modificarile propuse de Romani CRISS
vor fi suspuse dezbaterii publice pe pagina de web a ministerului, cat si spre consultarea diferitelor directii din
cadrul ministerului. Singura modificare ce nu a putut trece de discutiile comisiei ministeriale este schimbarea
perioadei de incheiere a contractului de munca pentru mediatoarele sanitare pe perioada nedeterminata.
Romani CRISS - Primul Centru de Evaluare a competentelor profesionale pentru mediatorii sanitari
In cadrul proiectul „Recunoasterea rezultatelor invatarii” in care Romani CRISS este partener cu Asociatia PRO
VOCATIE, s-au inceput demersurile de obtinere a statutului de centru de evaluare a competentelor profesionale
pentru organizatie. De asemenea, o parte a evaluatorilor selectati de Romani CRISS au fost supusi testarii la
Centrul National de Formare Profesionala a Adultilor pentru a fi certificati ca evaluatori.
Pe 25 septembrie 2008, dosarul Romani CRISS a obtinut statutul de centru de evaluare in urma supunerii
spre discutia comitetului director al Centrului National de Formare Profesionala a Adultilor
Peste 12.000 de copii romi – beneficiari directi ai proiectului „Nevoie de calitate si egalitate in educatie
S-a incheiat proiectul „Nevoie de calitate si egalitate in educatie”, finantat de Roma Education Fund. O balanta
succinta a celor doi ani plini de activitati releva urmatoarele rezultate:
• 19 birouri de informare si consiliere, infiintate in cadrul unor organizatii sau al unor scoli din 19 judete.
• 65 de comunitati mixte in care s-a lucrat pe parcursul celor mai bine de doi ani de implementare
• Au fost formati 25 consilieri educationali, care au sustinut campania de informare in scoli si comunitati.
• 10.126 copii si parinti informati/ consiliati in perioada desfasurarii celor 2 campanii TV, radio si outdoor
la nivel national
• 1.971 elevi inscrisi la liceu
• 236 tineri inscrisi la facultate
• 21 gradinite estivale
• 500 copii care au beneficiat formare in vederea inscrierii in clasa I sau a cuprinderii lor in sistemul
educational.
• 6 gradinite din Bucuresti si Dolj dotate cu materiale didactice si participante la activitati interculturale
• 210 tineri adolescenti, romi si ne-romi participanti la tabere si ateliere educationale interculturale.
Scopul acestora a fost cresterea stimei de sine si asumarea identitatii culturale a tinerilor.
• 1423 copii de vârsta prescolara si elevi - De 1 iunie, Ziua Internationala a Copilului, Romani CRISS a
sprijinit initierea unor activitati interculturale in Bucuresti si 13 judete
• Motivarea si cresterea competentei cadrelor implicate in sistemul educational si a factorilor direct
interesati, prin organizarea, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, a sase
seminarii consacrate formarii personalului didactic care lucreaza cu elevii si copiii romi la care au
participat 176 cadre didactice de toate gradele, precum si inspectori si metodisti romi.
• Au fost organizate trei mese rotunde, cu actori publici (din sistemul institutionalizat sau activând in
spatiul societatii civile) care pot influenta direct, concret si eficient participarea scolara a copiilor romi si
imbunatatirea calitatii educatiei pentru copiii si tinerii romi.
Tot in cadrul proiectului s-a initiat si semnat Memorandumul de cooperare privind asigurarea accesului
copiilor si tinerilor romi din România la un invatamânt de calitate prin desegregarea scolara si
promovarea educatiei pentru identitate. Memorandumul a fost semnat de Ministerul Educatiei si Cercetarii,

Agentia Nationala pentru Romi, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, OSCE/ODIHR, impreuna
cu grupul de lucru al organizatiilor neguvernamentale, Centrul Rromilor „Amare Rromentza”, Institutul
Intercultural Timisoara, Romani CRISS, Salvati Copiii, Centrul Regional PER, Ovidiu Rom si reprezentat prin
Centrul Romilor „Amare Rromentza”, Salvati Copiii, Romani CRISS.
In luna iulie 2008, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a adoptat Ordinul nr.1540/ 19.07.2007,
privind interzicerea segregarii scolare a copiilor romi si aprobarea Metodologiei pentru prevenirea si
eliminarea segregarii scolare a copiilor romi. Adoptarea Ordinului a rezultat dupa un proces de consultare, initiat
prin activitatile Memorandumului sus mentionat, care au inclus si elaborarea ordinului si a unei metodologii
privind desegregarea in educatie.
Tot in cadrul proiectului s-a organizat in parteneriat cu Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii,
Ministerul Educatiei si Cercetarii si Centrul Romilor „Amare Rromentza” seminarul „Legea invatamântului
preuniversitar – o lege inclusiva pentru copiii romi?”. Participantii, reprezentanti ai organizatiilor
neguvernamentale si ai institutiilor abilitate, au intentionat formularea unor recomandari privind educatia
copiilor romi, care sa fie supuse atentiei Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului la modificarea Legii
invatamântului preuniversitar, in sensul reflectarii mai clare a unor principii fundamentale ale educatiei
democratice. Principalele propuneri au fost incluse in textul legii, urmând ca altele sa fie retinute in vederea
includerii in metodologiile care au fost elaborate dupa intrarea in vigoare a noilor legi privind invatamântul.
S-a prelungit Acordul intre Ministerul Sanatatii, OSCE/ODIHR – CPRSI si Romani CRISS privind
accesul comunitatilor de romi la serviciile de sanatate
In luna mai 2008, Romani CRISS a dat startul procesului de resemnare a Acordului dintre Ministerul Sanatatii
Publice, OSCE/ODIHR-Punctul de Contact pentru Romi si Sinti si Romani CRISS, privind accesul
comunitatilor de romi la serviciile de sanatate din Romania.
In luna iulie, Acordul stabilit prima data in 2001 si prelungit in 2005, a fost resemnat, pecetluindu-se astfel
relatia de colaborare dintre cele trei institutii pentru imbunatatirea situatiei romilor in contextul dat de politicile
nationale pentru romi, cat si recomandarile europene.
Rapoarte
Interculturalitatea, o constanta in activitatea Romani CRISS
Pornind de la experienta proiectelor desfasurate anterior in domeniul educatiei, Romani CRISS considera ca, in
strategia de crestere a calitatii invatamantului pentru grupurile minoritarilor romi, in conditii de prevenire a
abandonului scolar, precum si de combatere a manifestarilor de segregare si discriminare, o prioritate o
reprezinta educatia prescolara. Acesta este stadiul in care se dobandesc deprinderile de baza pentru integrarea in
sistemul de invatamant, dar tot aici se manifesta si formele incipiente ale demotivarii copiilor (dar si a parintilor
acestora) pentru continuarea studiilor, pentru acceptarea nivelului de educatie drept criteriu de valoare in
societate, dar si drept argument pentru sansa afirmarii sociale. Aceasta este justificarea pentru care Romani
CRISS a elaborat proiectul “Nevoie de calitate si egalitate in educatie” in anul 2006. Pe parcursul celor 2 ani de
derulare a proiectului, obiectivele de pornire au fost intelese mai clar si ajustate acolo unde trebuia astfel incat au
fost concepute sa se desfasoare si alte activitati decat cele initiale. Au fost infiintate birouri de informare si
consiliere scolara, gradinite estivale si interculturale, au avut loc activitati interculturale si identitare, s-au
organizat mese rotunde la care au participat actori publici din sistemul institutional.
In ultima parte a proiectului, eforturile s-au concentrat asupra activitatilor interculturale pentru
stimularea comunicarii, a dezvoltarii tolerantei reciproce, a cultivarii si diversificarii canalelor de schimb cultural
inca de la varste mici ale copiilor. In acest scop, au fost identificate si s-au incheiat parteneriate cu gradinite din
zonele cu populatie mixta, afectate mai mult sau mai putin de fenomenul de segregare, furnizandu-se materiale si
asistenta necesara organizarii de activitati interculturale.
Una din gradinitele partenere este gradinitia nr. 1 din Bucuresti unde sunt incadrati 40 de copii neromi si
20 de copii romi. Actiune interculturala, “Hora prieteniei” sau “Toti suntem egali” le-a oferit parintilor ocazia sa
participe alaturi de copiii lor, sa lucreze impreuna pentru a se cunoaste si relationa intr-un mediu deschis si
prietenos. Parintii si copiii, alaturi de cadrele didactice si echipa Romani CRISS au fost organizati in 3 ateliere
de lucru: pictura, modelaj si confectionat papusi. Concluziile coordonatorilor acestui tip de actiuni la nivel local
au evidentiat efectele pozitive care se inregistreaza la nivelul integrarii copiilor romi in viata scolara si, implicit,
in societate, cat si la nivelul schimbarii mentalitatii copiilor neromi. De asemenea, implicarea parintilor la aceste

activitati contribuie semnificativ la schimbarea mentalitatilor, inlaturarea suspiciunilor si demolarea
stereotipurilor de atitudine reciproca.
Alte activitati interculturale au constat in organizarea de tabere interculturale (4 la numar), la care au
participat 210 adolescenti romi, romani, maghiari si sasi – proaspat absolventi de gimnaziu si viitori colegi de
liceu. Un succes remarcabil l-a avut realizarea unui spectacol de teatru cu elevii Scolii 153, (din clasele a VI-a si
a VII-a), cu o adaptare a textului “Despre Invatatura” de Anton Pann.
Descrierea tuturor activitatilor se gaseste in raportul de implementare a proiectului “Nevoie de calitate si
egalitate in educatie”.
Raport „Mariajele timpurii in comunitatile de romi: stat de drept, autonomie culturala, drepturi
individuale”
In cadrul proiectului finantat de Reprezentanta UNICEF in Romania , „Mariajele timpurii in comunitatile de
romi- stat de drept, autonomie culturala, drepturi individuale (ale femeilor, ale copiilor)”, Nicoleta Bitu
(Romani CRISS) si Crina Morteanu (consultant) au redactat raportul cu acelasi titlu. Raportul se vrea a fi in
primul rand un instrument de lucru si un punct de pornire in discutiile despre acest subiect.
Proiectul s-a finalizat cu realizarea unei mese rotunde la sediul Reprezentantei UNICEF din Bucuresti, unde a
fost pus in discutie raportul realizat. La aceasta intalnire au participat reprezentanti ai ONG-urilor rome si nerome din intreaga tara, parteneri ai acestora si personalitati din miscarea activista roma.
Scopul a fost acela de a identifica posibile solutii pentru incetarea/prevenirea acestor practici, de a obtine
recomandari din partea participantilor, pentru a imbunatati raportul, cat si de a agrea asupra unor principii
comune de interventie in asemenea cazuri.
Acest raport urmeaza a fi tradus in limba engleza si romani. La sfarsitul lunii octombrie, raportul va fi publicat
urmand a fi semnat de organizatiile rome care au participat la realizarea lui.
Ordinul nr.1540/ 19.07.2007, privind interzicerea segregarii scolare a copiilor romi nu se implementeaza –
Raport de cercetare
In decursul anului ce a trecut, Romani CRISS si-a propus monitorizarea implementarii Ordinului
1540/19.07/2007 in ceea ce priveste formarea grupelor/claselor mixte la clasele I si a V-a si realizarea unui
raport alternativ asupra implementarii dispozitiilor Ordinului.
Principalele concluzii ale raportului sunt ingrijoratoare:
- In 67% din totalul scolilor din esantion (90 de scoli) sunt prezente situatii de segregare scolara a romilor,
fie segregare la nivelul scolii, fie la nivelul claselor.
- Ordinul 1540/19.07/2007 nu se aplica in 63% din totalul scolilor din esantion (77 de scoli), in aceste
scoli fiind prezenta segregarea scolara a elevilor romi la nivelul claselor aIa si/sau aVa.
In plus, Ordinul 1540/19.07/2007 nu este cunoscut, fie de catre intreg personalul scolii, fie doar de unele dintre
cadrele didactice, inclusiv directori de scoala. 60% dintre scolile segregate sunt situate la o distanta cuprinsa
intre 1 si 3 km de scoli de nivel similar si/sau mixte. 28% dintre scolile segregate sau anumite corpuri de cladire
ale acestora sunt situate pana la 1 km de alte scoli de nivel similar si/sau mixte. Pentru majoritatea scolilor
segregate nu izolarea comunitatilor de romi este cea care determina situatia de separare scolara a romilor.
In 18% din scolile segregate nu exista apa curenta in interiorul scolii. 57% dintre scolile segregate nu au
incalzire centrala. 56% dintre scolile segregate nu au niciun laborator de specialitate. In 87% dintre scolile
segregate nu exista cabinete medicale. In 37% dintre scolile segregate nu exista biblioteca scolara. Starea
mobilierului este nesatisfacatoare in jumatate dintre scolile segregate. 87% dintre scolile segregate nu dispun de
transport scolar. In 67,5% dintre scolile segregate se intalnesc fenomenele de necalificare a cadrelor didactice si
de navetism. In 97% dintre scolile cu clase segregate este semnalata prezenta fluctuatiei de personal in decursul
ultimului an scolar. In scolile segregate fiecare al cincilea profesor este necalificat, iar in scolile cu clase
segregate de romi fiecare al saptelea cadru didactic este necalificat. In scolile segregate 57% dintre profesori sunt
navetisti. Fiecare al treilea cadru didactic din scolile segregate si fiecare al cincilea cadru didactic din scolile cu
clase segregate si-a schimbat locul de munca in decursul ultimului an scolar.
Promovabilitate elevilor romi din scolile segregate la examenul de capacitate in anul scolar anterior a fost de
14%. In 28% dintre scolile segregate promovabilitatea la examenul de capacitate a fost de 0%. Singurul tip de

concurs scolar la care participa elevii romi din scolile segregate si scolile cu clase segregate de romi este
olimpiada de limba Romani.
Criteriile de repartizare a elevilor romi in clase, criterii care conduc la segregare, sunt urmatoarele:
 Preferinta parintilor si/sau a elevilor
 Rezultatele scolare ale elevilor
 Frecventarea prealabila a gradinitei
 Teste scolare / teste de evaluare
 Repetentia si momentul inscrierii in scoala
 Repartizarea in functie de domiciliul elevului
 Repartizarea in functie de numele de familie
Acest raport de cercetare a fost realizat in cadrul proiectului “Monitorizarea aplicarii prevederilor cadrului
legislativ in materie de desegregare scolara”, proiect implementat de organizatia Romani CRISS si finantat de
UNICEF Romania.
Cazuri de incalcare a drepturilor omului:
Accesul romilor la serviciile de sanatate in comuna Vartop
Romani CRISS a fost sesizat de catre monitorul local de drepturile omului cu privire la un posibil caz de
incalcare a accesului egal la serviciile de sanatate. O persoana de etnie roma din comuna Vartop s-a deplasat cu
fiica sa, infectata cu virusul HIV, la medicul de familie si a solicitat sa i se administreze un vaccin. Medicul de
familie a refuzat, motivand ca nu are suficient ser.
In data de 17 mai 2008, echipa Romani CRISS s-a deplasat in comuna Vartop, pentru a obtine mai multe
detalii despre caz. Familia C. nu a mentionat cazul sus-amintit, semnaland alte probleme ale comunitatii, in
general, cu medicul de familie. S-a discutat cu mai multe persoane din comunitate, care au semnalat urmatoarele
probleme, referitoare la medicul de familie din comuna.
Astfel, in fiecare zi sunt consultati doar 15 pacienti, pe baza unor bonuri de ordine ridicate de la cabinet
dimineata la prima ora. Dupa epuizarea celor 15 bonuri, niciun alt pacient nu mai este consultat. Romii sunt
nemultumiti de programul acesteia, de faptul ca, in caz de urgenta, nu este nimeni care sa ii poata consulta/ajuta.
Romii sustin ca doamna doctor are un program foarte scurt la cabinet, ca lipseste zile intregi si, atunci cand vine,
sta 3-4 ore. Unii dintre romi au precizat ca trebuie sa plateasca 3-4 RON pentru fiecare injectie, atunci cand au
nevoie de acest tratament. Mai multi romi din comunitate au spus ca, de cate ori merg la medicul de familie, sunt
tratati superficial, repeziti si ca doamna doctor ii consulta „dupa cum are toane si chef”.
Romani CRISS va documenta cazul pentru a hotari, impreuna cu romii din Vartop, cum sa intervina in
acest caz.
Mentionarea etniei in fisa medicala
In urma intalnirii avute cu reprezentanta Centrului Regional din Cluj, ne-a fost adus la cunostinta un caz de
discriminare. Mediatoarea sanitara din Aghires, in timp ce ajuta o membra a comunitatii in care lucreaza sa
obtina un act constatator de la maternitate, a constatat ca asistenta sefa care a completat actul a scris in dreptul
rubricii „nationalitate”- „tiganca”, fara sa intrebe persoana despre nationalitatea sa. In momentul in care
mediatoarea sanitara i-a atras atentia, asistenta a spus ca isi asuma responsabilitatea pentru cele scrise.
Romani CRISS s-a deplasat la Aghires pentru a documenta cazul si urmeaza a hotari, impreuna cu persoanele
implicate, modul in care se poate interveni.
Neglijenta medicala pe criterii etnice
Fiind insarcinata in luna a 9-a, V. B. a fost dusa la spital cu ambulanta pentru a naste. A fost internata timp
pentru 4 zile si cu toate ca avea dureri foarte mari, personalul medical nu a gasit nicio modalitate de a i le atenua,
argumentand ca nu este inca momentul sa nasca. In ultima sa zi de spitalizare, femeia a nascut un baiat care a
decedat dupa 10 minute. Dupa nici o ora, V. B. a murit si ea pe patul de spital din cauza hemoragiei interne.
Rudele considera ca personalul medical a neglijat-o pe V.B.
Romani CRISS a sprijinit rudele victimei pentru a obtine dosarul medical al V.B., cerere ce a fost refuzata de
spital. Romani CRISS a contractat un avocat si va interveni in acest caz.

Politia Satu Mare a agresat mai multe persoane de etnie roma
In data de 4 iulie 2008, un locuitor din comuna Acas, F. Z. a avut un conflict cu un vecin in urma caruia a fost
solicitata interventia politiei. Ca urmare a unor altercatii intre cei doi vecini, F. Z., impreuna cu sotia sa s-au
deplasat la dispensarul din sat pentru a solicita ingrijiri medicale. Acestia au fost refuzati de catre medicul de
familie. Din declaratiile persoanelor implicate reiese urmatoarele:
O echipa a fortelor speciale a sosit ulterior si a abuzat fizic de cei doi soti, dar si de fiica minora a
acestora. S. si F. Z. au fost dusi la sectia locala de politie unde au fost batuti de catre seful de post si de catre
fortele speciale. Ulterior, cei doi soti au fost transportati la Carei unde S.Z. a fost supusa unui control medical.
Aceasta a auzit cum medicul il informa pe unul dintre reprezentantii politiei ca ea era insarcinata in 3 luni. Cand
s-a prezentat la medic, S. Z.avea hemoragie interna cauzata de agresiunile fizice ale reprezentantilor politiei.
Toate aceste aspecte nu au fost mentionate in certificatul medico-legal. Mai mult decat atat, in perioada
urmatoare, „vizitele” politiei la locuinta familiei Z. au tot continuat fara nici un motiv apararent si in acelasi mod
brutal.
Un alt incident in care au fost implicate fortele speciale ale politiei Satu-Mare a avut loc in data de 23.05.2008.
In jurul orei 08:00, cativa agenti ai politiei au spart usa locuintei lui H. S. si l-au batut cu pumnii si cu bastonul.
Acesta a fost incatusat si dus la sectia de politie unde a fost retinut timp de 24 de ore. H. S. a declarat ca, in
timpul in care a fost retinut, reprezentantii politiei l-au batut, l-au pus sa stearga cu hartie igienica urmele de
sange pe care le-a lasat in urma abuzului fizic si apoi l-au obligat sa semneze o declaratie dictata de catre ei.
Refuzul lui H. de a semna o declaratie dictata a reprezentat motivul unui alt abuz asupra sa. De data aceasta,
politistii l-au batut cu o coada de tarnacop si apoi l-au curentat cu un aparat de soc electric, fapt care i-a cauzat
pierderea cunostintei. In certificatul medico-legal obtinut de H. S. in urma consultului medical se constata ca
acesta prezinta leziuni traumatice si echimoze, necesitand 1-2 zile de ingrijiri medicale.
Romani CRISS a solicitat punctul de vedere oficial al autoritatilor, urmand sa contracteze un avocat pentru
actiunea in instanta.
Decizie Judecatoria Satu Mare: Cotidianul Gazeta de Nord-Veste obligat sa publice scuze publice etniei
rome
In urma plangerii Romani CRISS vs. Cotidianul Gazeta de Nord-Vest cu referire la articolul „Puci tiganesc
esuat”, publicat in 2005, Judecatoria Satu Mare a obligat prin Sentinta Civila nr. 3361 din data de 29 mai 2008
ca SC Nord Vest Trust Media Srl sa publice, timp de trei zile consecutiv, cu font Times New Roman cu caractere
de minimum 14, urmatorul text: „Cotidianul Gazeta de Nord-Vest isi cere scuze in mod public fata de
minoritatea roma pentru publicarea, in data de 26.02.05 a articolului intitulat Puci tiganesc esuat, prin care a adus
atingerea demnitatii persoanelor de etnie roma.” Romani CRISS a formulat recurs in fata Tribunalului Satu
Mare, solicitand acordarea de daune morale in cuantum de 1 RON si publicarea textului in forma exacta ceruta
de CRISS, respectiv “Cotidianul Gazeta de Nord- Vest isi cere scuze in mod public fata de minoritatea roma
pentru publicarea, in data de 26.02.2005, a articolului intitulat “Puci tiganesc esuat”, prin care a promovat un
comportament ce a vizat atingerea demnitatii si crearea unei atmosfere degradante, umilitoare si ofensatoare la
adresa romilor.”
Decizie instanta de judecata: Cotidianul 24 de Ore Muresene isi cere scuze public etniei rome
In urma hotararii Tribunalului Tg. Mures, cotidianul 24 de Ore Muresene a publicat in numarul 3780 din data de
21 august 2008, pagina 3, urmatorul text: <In numarul din 29 mai 2003 in cotidianul “24 Ore Muresene”,
redactorul Mircea Panaiot a publicat sub titlul “Cioroii vechi si noi” un articol defaimator cu referire la
intreaga etnie roma. In articol, membrii etniei sunt comparati cu animalele, utilizandu-se termenul de
“dobitoace”. Intreg articolul este profund discriminatoriu si contine limba incalificabil” (Sentinta civila 4276 –
Sedinta publica din data de 27.10.2006). Conducerea cotidianului “24 Ore Muresene” isi cere scuze pentru
neplacuta situatie in care au fost puse persoanele de etnie roma in urma articolului sus mentionat>.
Sentinta Tribunalului a fost data ca urmare a actiunii in instanta a organizatiei Romani CRISS cu privire la
articolul “Cioroii vechi si noi”.

Segregare scolara la Atid, judetul Harghita, constatata de CNCD
Romani CRISS a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in 2007 cu privire la separarea
elevilor romi in anul II de studiu, in Scoala Generala cu clasele I-VIII, Josika Miklos.
CNCD a decis, un an mai tarziu, ca faptele prezentate de Romani CRISS in plangere intrunesc elementele
constituive ale unei fapte de discriminare si recomanda Scolii Generale cu clasele I-VIII, Josika Miklos, sa
depuna toate diligentele necesare pentru inlaturarea consecintelor discriminarii.
Contestatie Romani CRISS a deciziei CNCD privind segregarea scolara din Scoala nr. 19, Craiova
La sesizarea Romani CRISS din 2006, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis ca faptele
prezentate in sesizarea Romani CRISS “nu constitutie fapte de discriminare potrivit OG 137/2000, privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata”, fara a arata care a fost motivul care a
condus la o asemenea solutie. Romani CRISS a contestat decizia CNCD la Curtea de Apel Bucuresti, solicitand
anularea in tot a hotararii CNCD si retransmiterea dosarului catre CNCD pentru solutionarea legala a acestuia.
Contestatia a fost intemeiata, in principal, pe cercetarea defectuoasa, din punctul de vedere al Romani CRISS,
efectuata de Consiliu. Astfel, situatia sesizata viza o situatie de segregare existenta in anul scolar 2005-2006, nu
o practica de segregare. Rezultatele investigatiilor CNCD au condus la concluzia ca nu exista, in prezent,
segregare in Scoala nr. 19, din Craiova si nu se pronunta asupra obiectului sesizarii Romani CRISS, respectiv
situatia din anul scolar 2005-2006.
Politia Dolhasca recidiveaza in ceea ce priveste abuzul impotriva romilor
Curtea Europeana a Drepturilor Omului a emis hotararea pentru cauza Stoica v. Romania, in care a retinut ca
statul roman a incalcat Articolele 3 si 14 din Conventie, si a condamnat statul la plata daunelor morale pentru
victima incidentului din Gulia, Dolhasca.
In data de 23 aprilie 2008, Romani CRISS a organizat, in parteneriat cu Prefectura Suceava, in contextul
hotararii CEDO pentru cauza Stoica v. Romania, masa rotunda cu tema „Masuri de cultivare a increderii intre
comunitatile de romi si autoritatile locale”. Au fost purtate discutii, cu reprezentanti ai politiei, atat referitoare la
cazul in sine, precum si la lectii invatate si evitarea repetarii unor astfel de incidente in viitor.
In data de 23 iulie 2008, in jurul orelor 5.30-6.00, reprezentanti ai postului de politie Dolhasca si ai
politiei judetene, au realizat o interventie in casele ale doua familii de romi din satul Gulia. Atat in timpul
interventiei la domiciliul uneia dintre familii, cat si la sediul politiei, mai multi romi reclama ca au fost agresati
fizic si verbal de catre reprezentanti ai politiei, printre care si un minor si o persoana care sufera de un handicap
de gradul 2.
Romani CRISS a solicitat punctul de vedere oficial al institutiilor publice relevante, Inspectoratul
Judetean de Politie Suceava sustinand ca actiunea s-a desfasurat in conditii legale si ca nu s-a recurs la forta
fizica. Romani CRISS va contracta un avocat pentru interventia in acest caz.

Proiecte:
DiversiFest
Ce-a fost DiversiFestul? Un eveniment care a plecat de la datele statistice recente despre opinia publica cu
referire cu minoritati: potrivit Barometrului de Opinie Publica din octombrie 2007 realizat de Fundatia Soros,
Romania, jumatate din populatia Romaniei nu doreste sa aiba vecini de etnie roma, iar “proportia celor care ii
includ pe homosexuali in categoria vecinilor indezirabili (60%) este apropiata de cea a persoanelor care nu isi
doresc vecini alcoolici (67%) sau care sunt dependenti de droguri (72%). Este surprinzator si numarul mare al
celor care se refera la categoria persoanelor care au SIDA (42%)“
Ce a dorit DiversiFest? Sa invite oamenii sa afle mai multe, sa cunoasca si sa gandeasca, sa vada si sa auda
despre si alaturi de minoritatile din Romania si/ sau grupurile dezavantajate – romi, evrei, maghiari, albanezi,
refugiati, macedoneni, comunitatea LGBT, persoane infectate cu HIV/SIDA, persoane cu dizabilitati, copii,
femei.

Unde, cine, ce? In data de 6 septembrie, in parcul Tineretului, Romani CRISS si ARDOR – Asociatia Romana
de Retorica, Dezbateri si Retorica, alaturi de alte 27 de organizatii, institutii si ambasade1 si-au unit fortele
pentru a prezenta minoritatile din Romania prin:
-

concerte la scena deschisa ale artistilor de la Gloria, Sarmalele Reci, Amaro Del, Vita de Vie si ConnectR, fiecare cu un mesaj pro diversitate si interculturalitate
o biblioteca adhoc cu materiale despre minoritatile si grupurile dezavantajate din Romania
expozitie si parada de produse de vestimentatie si accesorii africane
dansuri populare
expozitie de fotografii si portrete
proiectie de fotografii, filme si sportui antidiscriminare si despre diversitate culturala
concurs de graffiti
rasismometrul

Evenimentul a facut parte din proiectul “Tinerii vs. discriminare” finantat de Trust for Civil Society in Central
and Eastern Europe.

Campanie - Biroul de Asistenta Sociala si Consiliere
Biroul de Asistenta si Consiliere isi continua activitatea, ajungand la potentialii beneficiari nu doar prin linia
gratuita de consiliere TELVERDE, dar si printr-un pliant recent elaborat care include informatii despre
importanta si moduri de obtinere a actelor de identitate, actelor de proprietate si dreptul la locuire, dreptul la
sanatate si asigurare medicala, dreptul la nediscriminare si unde se poate depune o plangere, dreptul la educatie
si masuri afirmative pentru romi.
Posibilii beneficiari sunt informati de serviciile Biroului de Asistenta Sociala si Consiliere si prin spotul radio
difuzat prin intermediul parteneriatului media semnat de Romani CRISS cu Radio Romania Actualitati. Spotul
se difuzeaza din data de 9 septembrie.
Reamintim ca Romani CRISS, in parteneriat cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor –
sector 6, implementeaza proiectul „Sanse egale pentru comunitatile de romi – actele de identitate, o necesitate”,
al carui scop este imbunatatirea accesului cetatenilor români de etnie roma la serviciile publice si constientizarea
cetatenilor cu privire la importanta actelor de identitate si de stare civila.
Se estimeaza ca beneficiari 300 de cetateni consiliati in cadrul campaniei, 100 de familii din sectorul 6
Bucuresti, carora li se vor intocmi acte de identitate si/sau proprietate si 1000 de persoane care vor beneficia de
serviciile oferite de Biroul de Consiliere si Asistenta Sociala.
Proiectul se desfasoara in cadrul programului PHARE RO 2005/017 – 553.01.01 „Accelerarea Implementarii
Strategiei Nationale pentru Imbunatatirea Situatiei Romilor”.
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In ordine alfabetica: Active Watch – Agentia de Monitorizare a Presei, Ambasada Statelor Unite la Bucuresti, Ambasada
Republicii Populare Chineze în România, Agentia Nationala pentru Romi, Asociatia Culturala “ARTISRROMA”, Asociatia
ACCEPT, Asociatia Cultura Pacii, Asociatia Romana Anti-Sida ,Asociatia Liga Albanezilor din Romania, Asociatia Roma
Access, Alianta Civica a Romilor din Romania, Asociatia Sanse Egale Zalau, ARCA – Forumul Roman pentru Refugiati si
Migranti, Asociatia Macedonenilor din Romania, Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti, Centrul de
Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen FILIA, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii, Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, FundaŃia Social-Culturala a Romilor "Ion Cioabă", Institutul
National pentru Studierea Holocaustului "Elie Wiesel", Organizatia Femeilor Refugiate din Romania, Reprezentanta
UNICEF in Romania, Salvati Copiii Romania, TRUST Craiova, Uniunea Democrată Maghiară din România, UNHCR –
Agentia ONU pentru Refugiati

Exista formule magice pentru combaterea discriminarii?
Dezbateri la nivel regional si national
Exista vreo reteta pentru ca un proiect sa produca o reactie impotriva discriminarii sau rasismului? Exista vreo
solutie pentru a te imagina in fata unui trotuar pe care nu poti sa il urci, intr-o clasa in care esti pus in ultima
banca sau cand esti evitat la angajare pentru ca ai alta orientare sexuala decat a majoritatii?
Nu exista formule magice si solutii simple, dar toate incercarile sunt mai bune decat indiferenta, respingerea
problemelor ca inexistente sau falsa toleranta.
In perioada iulie-august, Romani CRISS in parteneriat cu ARDOR au organizat in cadrul proiectului “Tinerii vs.
discriminare” finantat de CEE Trust, o serie de 6 campionate regionale de dezbateri pe temele “Masurile
afirmative in domeniul educatiei populatiei roma (in Romania) sunt justificate” si “Obligativitatea comunicarii
statutului de infectat cu HIV/ SIDA angajatorului este justificata”.
Acestea au culminat cu Competitia Nationala de dezbateri din Mamaia, unde au participat cei mai buni tineri
din 30 de licee din reteaua ARDOR.
In competitiile de debate, doua echipe se “infrunta” cu argumente pro si contra, pe teme asupra carora persoane
mediu informate pot avea pareri contrare. Un juriu acorda castig de cauza echipei care a fost mai bine
documentata, mai convingatoare si mai hotarata in pledoaria ei. Competitia din acest proiect n-a facut exceptie,
propunand spre dezbatere motiuni privind participarea la educatie a copiilor romi si organizarea paradelor gay.
Un forum in care elevi din zeci de licee din tara impartasesc opinii, impresii, argumente pro/contra pe teme
legate de discriminare reprezinta o provocare ce nu poate sa genereze decat o mai buna informare, o intelegere
mai adanca a acestui fenomen si, in consecinta, comportamente mai responsabile, intr-o societate romaneasca ce
se doreste democratica si toleranta. Romani CRISS si ARDOR si-au pus impreuna experienta si resursele pentru
a proba, inca o data, forta pe care o au impotriva discriminarii documentarea atenta si dezbaterea argumentata de
idei.
In sprijinul proiectului, in luna septembrie a fost lansata o campanie online de sensibilizare asupra discriminarii,
axata pe site-uri accesate frecvent de tineri. Nu in ultimul rand, la finalul proiectului va fi editat un ghid antidiscriminare care va fi distribuit in peste 3000 de exemplare, in zeci de licee din tara.
La competitia nationala ARDOR si Romani CRISS au avut alaturi Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii, iar ca parteneri media HotNews.ro si Cotidianul.
Despre proiectul „Discriminare, descurajare si defavorizare pe piata muncii. Implicatii asupra utilizarii si
dezvoltarii capitalului uman in Romania”
Romani CRISS este partenerul Centrului de Sociologie Urbana si Regionala - CURS, Bucuresti, alaturi de
Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, Bucuresti si Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iasi, in cadrul proiectului „Discriminare, descurajare si defavorizare pe piata muncii.
Implicatii asupra utilizarii si dezvoltarii capitalului uman in Romania”, care dureaza pana in 2010.
Obiectivul general al proiectului este acela de a creste gradul de cunoastere si intelegere a
caracteristicilor, amplorii si conexiunii dintre fenomenul discriminarii, descurajarii si defavorizarii pe piata
muncii din Romania, precum si a impactului acestora asupra dezvoltarii si alocarii optime a capitalului uman.
Dintre activitatile Romani CRISS in acest proiect mentionam: Analiza cadrului conceptual; Realizarea
studiilor de caz cu persoane supuse discriminarii la angajare, respectiv someri si persoane inactive din punct de
vedere economic care provin din cadrul grupurilor defavorizate; Identificare de bune practici pentru prevenirea si
combaterea discriminarii la angajare la nivel international; Analiza cadrului institutional de prevenire, control si
combatere a actelor de discriminare; Selectarea ocupatiilor si analiza de continut asupra anunturilor de angajare
din presa centrala si locala; Elaborare si publicare Cartea neagra a discriminarii pe piata muncii din România

Organizatiile de romi au discutat despre desegregare
In 21 iulie 2008, in Bucuresti, s-a desfasurat masa rotunda cu tema “Desegregarea scolara - factor important in
cresterea calitatii invatamântului”. Scopul acestei intalniri a fost consultarea organizatiilor de romi privind
fenomenul de segregare scolara si gasirea unei abordari comune a modalitatilor de desegregare.
La intalnire au participat organizatii neguvernamentale rome si nerome, care activeaza in domeniul
educatiei si/ sau drepturilor omului, reprezentanti ai CNCD, UNICEF, ai Centrului de Cultura a Romilor, Roma
Education Fund, consilieri din cadrul Birourilor de Informare si Consiliere, Monitori de drepturile omului.
Intâlnirea s-a dorit a fi prima dintr-o serie de discutii privind desegregarea scolara ca mijloc de
imbunatatire a calitatii educatiei pentru elevii romi. Deoarece este nevoie de o coordonare a actiunilor privind
desegregarea scolara, trebuie sa fie cunoscute viziunile tuturor organizatiilor implicate in actiuni privind
imbunatatirea calitatii educatiei pentru elevii de etnie roma.
Acest eveniment a fost organizat cu sprijinul UNICEF Romania si Roma Education Fund, Budapesta.

International
Securitate a la Italiana – raport de documentare
Ca reactie la manifestarile politice si legale care au avut loc in ultimul an si la cel mai recent val de rasism si
xenofobie fata de romi in Italia, in perioada 23-30 mai 2008, o coalitie de organizatii, incluzând Open Society
Institute, Centrul pentru Drepturi de Locuire si Evacuari (COHRE), Centrul European pentru Drepturile Romilor
(ERRC), Romani CRISS si Alianta Civica a Romilor din România au intreprins o vizita de documentare directa
cu privire la drepturile omului in Italia. Coalitia a derulat interviuri cu aproximativ 100 de persoane de etnie
roma care locuiesc in tabere de romi oficiale si neoficiale din Roma, Napoli, Florenta, Brescia, Milano si Torino.
Printre taberele oficiale si semioficiale vizitate de Coalitie se afla: Secondiliano si Centro Lima in Napoli,; in
Roma, Salviati, River, Casilino 900 si Martora; in Milano, Via Tribugnano; si in Brescia, Tabara nomada din
Brescia pentru Sinti italieni. De asemenea, Coalitia a vizitat urmatoarele tabere neoficiale: in Napoli, Scampia,
Ponticelli, Santa Maria si Torre Annunziata Nord; in Roma, Cave di Piatralata, si o tabara fara nume aproape de
Cave di Piatralata; in Milano, Corsico si Bacula; iar in Torino, Via Germagnano.
Raportul realizat, “Securitate a la Italiana: Amprentare, violenta extrema si hartuire ale romilor din Italia”
include informari si analize cu privire la migrarea romilor in cadrul Uniunii Europene, schimbarile in climatul
politic din Italia, incepând cu alegerile din aprilie 2008, evenimentele legislative si politice fata de romi sub noul
guvern, nivelurile crescute ale abuzurilor politiei si tratamentul necorespunzator fata de romi si lipsa
condamnarii si a inculparii de catre Guvernul Italiei a actelor de violenta extrema si discriminare fata de romi ale
actorilor nestatali. Raportul se incheie printr-o serie de recomandari de actiuni pentru Guvernul Italiei si pentru
organizatiile interguvernamentale, pentru a pune capat incalcarilor grave ale drepturilor romilor care locuiesc in
Italia, nominalizand autoritatile italiene, pe cele romane, Uniunea Europeana, Agentia Uniunii Europene pentru
Drepturi Fundamentale (FRA), Consiliul Europei, Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)
si Comitetul Natiunilor Unite pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasiala.
Protestul tacerii fata de Italia si Romania in problema romilor
Ca urmare a raportului de documentare Securitate a la Italiana realizat in urma vizitei unei delegatii de 10
reprezentanti ai organizatiilor de romi si de drepturile omului din tarile europene in perioada 25-29 mai 2008, dar
mai ales ca urmare a actiunile rasiste si xenofobe indreptate impotriva romilor din Italia si a reactiile autoritatilor
italiene si romane in aceste cazuri, organizatiile de romi din Romania au protestat in fata Ambasadei Italiei din
Bucuresti in data de 3 iunie 2008. Actiunea s-a desfasurat simultan cu un protest al organizatiilor rome din
Spania, organizat in fata Ambasadei Italiei din Madrid
Protestul tacerii din iunie a reprezentat inca o modalitate de a solicita guvernului italian sa puna capat cu
fermitate actiunilor rasiste indreptate impotriva romilor si sa adopte politici comprehensive de combatere a
xenofobiei, rasismului si excluziunii sociale.
Evenimentul si mesajul transmis de participantii la protest, care au afisat imagini din taberele din Italia si urmele
atacurilor au fost mediatizate pe larg. La protest au participat reprezentanti ai organizatiilor de drepturile omului.

Scrisori de protest fata de Italia si Romania in problema romilor
Protestul tacerii a continuat prin alte forme de protest: scrisori. Din seria de scrisori mentionam doua:
Iunie 2008 - Romani CRISS, alaturi de alte organizatii de drepturile omului si persoane fizice, au transmis o
scrisoare de protest fata de numeroasele atacuri extremiste indreptate impotriva romilor pe teritoriul Italiei, cat si
fata de lipsa de reactie din partea autoritatilor romane si italiene care sa condamne si sa sanctioneze ferm
actiunile de sorginte fascista si violentele impotriva romilor. Scrisoarea s-a depus la Ambasada Italiei din
Romania si s-a transmis catre Consiliul Europei, OSCE, ONU, Parlamentul European, Comisia Europeana,
Ministerul Afacerilor Externe si Cabinetul Primului Ministru al Romaniei.
Iulie 2008 - in contextul informatiilor din presa despre implicarea organizatiei Crucea Rosie in recensamantul
romilor din Italia, Romani CRISS s-a adresat Crucii Rosii din Italia, solicitandu-i sa nu se implice in amprentare
si sa condamne actiunile rasiste ale ministerului italian de interne, tinand cont de mandatul Crucii Rosii de
organizatie umanitara. Raspunsul oficial al organizatiei a fost ca ei realizeaza un recensamant in tabere indiferent
de etnia sau nationalitatea locuitorilor acestora, cu scopul de a evalua starea de sanatate, sociala si conditiile de
trai. De asemenea, Crucea Rosie a subliniat ca datele personale colectate de ei sunt confidentiale si folosite doar
de Crucea Rosie si ca, intr-o perioada marcata de tensiuni, Crucea Rosie din Italia vrea sa actioneze ca un
“mediator cultural”.
Pune-ti amprenta – campanie TV
In perioada 11 -15 iulie 2008, Realitatea TV in parteneriat cu Romani CRISS, Agentia de Monitorizare a Presei
si Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”, au organizat campania “Pune-ti Amprenta”. Prin aceasta
campanie s-a dorit desfasurarea unei actiuni civice in care au fost invitati toti cetatenii de orice etnie sa ia parte la
actiunea de amprentare voluntara. Prin punerea amprentei, cetateanul isi exprima dezacordul privind
amprentarea nomazilor de pe teritoriul Italiei si exprima un gest de solidaritate cu nomazii.
Scopul acestei campanii a fost de a sensibiliza opinia publica fata de situatia romanilor si, in special, a
romilor, principalii vizati de masura guvernului italian si anume de a amprenta toti romii nomazi de pe teritoriul
Italiei. In plus, actiunea a urmarit obtinerea unei reactii concrete din partea autoritatilor romane fata de aceasta
masura luata de Guvernul Italian.
Campania s-a desfasurat timp de 5 zile in fata zidului Realitatii TV amplasat in fata Teatrului National
Bucuresti. Amprentarea se realiza cu ajutorul promoterilor din organizatiile partenere. Realitatea TV transmitea
prin reporter de la ”zidul realitatii” la fiecare jurnal, cat si in emisiunile Fabrica, Deschide lumea, Realitatea
Zilei si Realitatea te priveste. Telespectatorii erau invitati sa vina la zidul realitatii si sa scrie un mesaj pe zid
privind opinia lor referitoare la decizia guvernului Italian de a amprenta nomazii. Amprentele nu s-au colectat
doar in Bucuresti, cat si in orasele Cluj si Brasov, sustinuta de corespondentii locali ai Realitatii TV si de
promoterii din organizatiile neguvernamentale de la nivel local si in Italia. Pe langa transmisiunile in direct,
campania a fost sustinuta si de invitati de notorietate - politicieni, artisti, sportivi.
Vizita de monitorizare – Franta
In perioada 25 martie -5 aprilie 2008 o delegatie formata din 3 persoane de la Romani CRISS s-a deplasat in
Franta pentru a documenta situatia romilor din Romania care locuiesc in campusurile din Paris precum si din
zonele periferice ale orasului. Vizita de documentare asupra situatiei romilor din jurul Parisului s-a inscris in
seria de preocupari a Romani CRISS privind imigrarea, respectiv libera circulatie a cetatenilor romani de etnie
roma in Franta, precum si repatrierea acestora.
In acest context, Romani CRISS a avut o serie de iniative, intre care pot fi amintite rapoartele:
• “Cazul cetatenilor romani in alte state: Cazul romilor din Franta” - raportul delegatiei asociatiilor de
romi din Romania (Romani CRISS si Aven Amentza) privind monitorizarea campusurilor din Ille de
France – Paris, Lyon, Lille si imprejurimi, 13-20 ianuarie 2003;
• “Protectia minorilor cetateni romani neinsotiti aflati in alte state” – autor Daniel Arpinte.
Documentarea s-a realizat in parteneriat cu Comitetul Catolic impotriva Foamei si pentru Dezvoltare, parteneriat
ce isi propune sa documenteze situatia romilor aflati pe teritoriul Frantei, cat si felul in care repatrierea voluntara
a acestora se realizeaza de catre autoritatile franceze si romane.
Obiectivul vizitei a fost sa realizeze o documentare independenta a situatiei respectarii dreptului la libera
circulatie dupa cum este protejat de legislatia comunitara si internationala, precum si despre eforturile

autoritatilor locale de incluziune sociala, in ce priveste romii din Romania aflati pe teritoriul Frantei. Acest
demers poate sa serveasca diferitilor actori sociali din Romania si Franta, precum si institutiilor europene.
Deplasarea a inclus vizite in campusuri si intalniri cu diverse organisme precum Medicii Lumii, GISTI –
Organizatia pentru Asistenta Legala a Imigrantilor si ANAEM.
Ulterior, in mai 2008 o delegatie formata din membrii ai organizatiilor Romani CRISS, GISTI si CCFD din
Franta s-au deplasat in judetul Timis, orasul Timisoara pentru a documenta situatia romilor care sunt repatriati de
autoritatile franceze. Vizita delegatiei a cuprins intalniri cu organizatia Tanara Generatie din Timisoara,
persoanele care au fost repatriate din Franta care locuiesc in comuna Benin din apropierea orasului Timisoara si
Primarul comunei Benin

Declaratia ONG-urilor rome cu ocazia Summitului de la Bruxelles
Peste 70 de organizatii si persoane din Europa si America de Nord sustin declaratia unui grup de organizatii
neguvernamentale rome elaborata cu ocazia Summitului pe problemele romilor care a avut loc in luna
septembrie la Brussels.
Declaratia porneste de la premisa ca s-a creat un precedent de catre Comisia Europeana in incalcarea flagranta a
standardelor Uniunii Europene de drepturile omului si ca nu s-a reusit combaterea ferma si sanctionarea
actiunilor recente impotriva romilor din Italia deoarece Comisia a declarat: "autoritatile italiene au demonstrat, la
inceputul lunii august, ca nu a fost incalcat niciunul dintre principiile UE referitoare la protectia drepturilor
omului si la nediscriminare".
Prin intermediul declaratiei, organziatiile care o sustin solicita, succint, urmatoarele:
1) adoptarea unei Strategia cadru pentru imbunatatirea situatiei romilor la nivelul Comisiei Europene
2) infiintarea unei structura de coordonare dedicata, finantata, pe termen lung, pentru sprijinul romilor la
nivelul Comisiei Europene, care sa fie capabila sa asigure corenta si eficacitate politicilor Comisiei
3) dezvoltarea unor mecanisme eficiente de monitorizare a situatiei interne a romilor in tarile de origine si
sa solicite Statelor membre UE si celor din procesul de aderare rapoarte anuale despre implementarea
politicilor nationale pentru romi
4) asigurarea ca Sistemul Statistic European va dezvolta date comunitare despre populatia de romi
5) sprijinirea dezvoltarii unei retele academice europene de experti romi
6) sprijinirea ONG-urilor rome la nivel european, national si local pentru a monitoriza implementarea
politicilor si programelor pentru romi
7) includerea in Strategia Cadru Europeana pentru Romi a problemei critice a personelor dizlocate intern de
etnie roma (IDP) si a persoanelor repatriate din tarile vest-europene.
Stiri pe scurt:
• In cadrul cursului de formare de la Iasi, a fost introdusa si noua curricula de formare a mediatorilor
sanitari. Schimbarile aduse s-au reflectat in durata cursului (care acum dureaza 3 zile si jumatate),
introducerea unor noi sesiuni (drepturile Omului, notiuni de baza in ceea ce priveste discriminarea,
toleranta pentru diversitatea culturala dintre romi).
• In ultimele luni, la cererea ASP-urilor, Romani CRISS a realizat 5 cursuri de formare de baza a
mediatoarelor sanitare in Brasov, Buzau, Covasna, Vrancea, Bacau si Iasi. In cadrul acestor cursuri au
fost formate 73 de mediatoare sanitare, pentru care Romani CRISS a eliberat si transmis diplomele
recunoscute de Ministerul Sanatatii Publice.

Nota:
Pentru informatii suplimentare privind oricare dintre subiectele newsletter-ului sau obtinerea documentelor mentionate, va
rugam sa ne contactati: Romani CRISS – Cezara David, coordonator relatii publice, email: cezara@romanicriss.org.

