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Despre Romani CRISS
Prezentare Romani CRISS
Romani CRISS-Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii este o organizatie
neguvernamentala care apara si promoveaza drepturile romilor din Romania.
Romani CRISS ofera asistenta legala in cazurile de abuz si lucreaza pentru combaterea si
prevenirea discriminarii rasiale impotriva romilor in toate domeniile vietii publice, inclusiv in
educatie, locuinte si sanatate.
Romani CRISS este o asociatie civica non-profit, infiintata la 4 aprilie 1993. Membrii fondatori
ai organizatiei sunt: Federatia Etnica a Romilor (FER), Centrul de Cercetare a Romilor/Tiganilor
al Universitatii René Descartes, Paris si Institutul de Sociologie al Academiei Romane.
La Summit-ul EU/US din Londra, in 18 Mai 1998, Romani CRISS a primit Premiul pentru
Democratie si Societate Civila, premiu oferit de catre Uniunea Europeana si Statele Unite ale
Americii.

Obiective propuse in 2006
1. Sa imputernicim un numar de 5 organizatii de romi de la nivel local cu care Romani CRISS
a lucrat/lucreaza in programele de drepturile omului, sanatate, educatie si social
2. Sa cream un numar de cinci centre comunitare regionale care sa implementeze activitati in
domeniul drepturilor omului, sanatate, educatie
3. Sa coordonam programele/actiunile Romani CRISS cu programele guvernamentale,
regionale si europene pe termen lung (Deceniul de Incluziune a Romilor, European Roma
and Travellers Forum, fonduri structurale, planul de prioritati,)
4. Sa dezvoltam relatii de dialog cu mass-media
5. Sa crestem vizibilitatea organizatiei si a programelor de succes
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Departamente si activitati:

Drepturile omului
Departamentul drepturile omului. Domenii prioritare:
•
•
•
•
•
•

Combaterea abuzurilor reprezentantilor statului cu atributii in aplicarea legii
Asigurarea accesului egal la dreptul la educatie (monitorizare si actionare in justitie in
cazurile de incalcare a dreptului la educatie – exemplu cazuri de segregare scolara)
Asigurarea accesului egal la dreptul la locuire adecvata (monitorizare si actionare in
justitie in cazurile de incalcare a dreptului la locuire)
Combaterea limitarii accesului in locuri publice pe criteriu etnic
Combaterea rasismului in mass media
Combaterea extremismului

Directiile strategice de actiune
Conduita reprezentantilor statului cu atributii in aplicarea legii
Incepand cu a doua parte a anilor '90, actiunile de tortura, violenta si abuz ale reprezentatilor
statului cu atributii in aplicarea legii si, in special, ale lucratorilor de politie si ale jandarmilor sau intensificat. Victimele acestor ilegalitati sunt, in principal, romii; intre cauzele acestei stari de
lucru aflandu-se stereotipurile si rasismul agresorilor, asigurarea unei starii de impunitate, precum
si statutul de dezavantaj pe care il au deseori romii. Romani CRISS a monitorizat in mod constant
asemenea evenimente, a realizat rapoarte de documentare, comunicate de presa si a sustinut
actiuni in instanta. Prin natura lor si prin efectele pe care le au, asemenea actiuni formeaza o
directie strategica pentru Romani CRISS.
Caz Bontida, judetul Cluj
In data de 03.08.2006, postul de politie al comunei Bontida si reprezentanti ai jandarmeriei Cluj au intreprins o
actiune in satul Bontida, judetul Cluj. Conform romilor, 5 tineri romi au fost abuzati fizic de catre jandarmerie. Doi
dintre cei cinci erau minori. Tinerii romi au fost dusi la postul de politie local, trei dintre ei precizand ca au fost
batuti in duba jandarmeriei, iar ceilalti doi in sectia de politie. Pana in prezent, trei dintre ei au obtinut certificate
medico-legale. Romii declara, de asemenea, ca, timp de 30 de minute, cei doi indivizi au fost abuzati in incinta
sediului sectiei de politie, iar parintilor nu li s-a permis accesul la copiii lor minori, in ciuda obligatiilor legale pentru
reprezentantii institutiilor publice. Doar dupa un timp s-a permis accesul parintilor in postul de politie. Seful Politiei
din localitatea Bontida declara ca jandarmeria a raportat ca nu a avut loc nici un abuz.
Cazul a fost documentat de catre Romani CRISS, in colaborare cu Asociatia Romano Suno - Cluj. In acest
caz, Romani CRISS a contractat avocat si au fost depuse plangeri penale de catre partile vatamate la Parchetul de pe
langa Tribunalul Militar Cluj, pentru savarsirea de catre jandarmi a infractiunii de purtare abuziva.

Caz Reghin, cartierul Apalina
In data de 07.09.2006, in urma unei interventii a Politiei si a Fortelor Speciale in comunitatea din Apalina, Reghin,
judetul Mures, a fost identificat un numar de 37 de victime, dintre care 20 de barbati si 17 femei, 32 de persoane
majore si 5 minore, 22 de persoane impuscate si 15 loviti sau amenintati cu arma, 36 de romi si 1 de etnie romana.
Cazul este documentat in parteneriat de Romani CRISS si Liga ProEuropa.
Urmare a memoriilor nr. 1022 si 1023 din 02.10.2006 adresate de Romani CRISS Ministerului
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Administratiei si Internelor si, respectiv, Inspectoratului General al Politiei Romane, cu privire la evenimentele
petrecute in data de 07.09.2006 conducerea Inspectoratului general al Politiei a dispus verificarea aspectelor
semnalate, in urma careia au rezultat urmatoarele, inter alia: “… s-a stabilit faptul ca gestionarea evenimentelor de
catre ofiterii responsabili din cadrul IJP Mures s-a efectuat in mod necorespunzator, fapt ce a condus la luarea
unor masuri cu incalcarea prevederilor legale in vigoare si a dispozitiilor interne. […]Cazurile de folosire excesiva
a fortei au caracter de exceptie si nu caracterizeaza conduita profesionala a personalului apartinand Politiei
Romane.”
Situatia de la Apalina a suscitat protestul Viktóriei Mohácsi si al lui Katalin Lévai, membre ale
Parlamentului European, care au au declarat: “Membrii Parlamentului European sunt ingroziti de astfel de actiuni
care contravin standardelor europene legale si etice. Mai ales ca acest incident a fost precedat, in ultimele sase luni,
de alte trei cazuri similare de incalcare a drepturilor omului (Pata Rat, Chitila si Gepiu) in Romania.”.
Europarlamentarele s-au deplasat la Reghin pentru a monitoriza cazul si au organizat o conferinta de presa, in cadrul
careia au protestat public.
In cazul de la Apalina, Reghin, Romani CRISS a contractat doi avocati pentru a reprezenta partile vatamate.
In prezent, dosarul se afla pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Targu-Mures, in faza de urmarire penala, fiind
audiate un numar de 22 de persoane din randul romilor, din cele 49 de persoane au depus plangere penala; restul de
27 urmeaza a fi audiati.

Dreptul la educatie
In anul 2006 Romani CRISS a continuat activitatea de documentare si monitorizare a cazurilor de
segregare a copiilor romi in scolile din Romania, dreptul la educatie constituind o directie
strategica. Primul pas in acest sens a fost realizat in luna martie 2003, odata cu documentarea
cazului Cehei – judetul Salaj.
Cazurile de segregare in educatie sunt aduse in atentia Consiliului National pentru Combaterea
Discriminarii (CNCD), in vederea sanctionarii autorilor faptelor de discriminare. De asemenea,
sunt inaintate actiuni civile in justitie avand ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin faptele
ilicite de segregare pe criteriu etnic, in domeniul educatiei.
Caz Dumbraveni
In data de 8.10.2006, in cadrul emisiunii “Rom european”, difuzata de postul TVR 1, la ora 11h00, a fost semnalat un
caz din localitatea Dumbraveni, judetul Sibiu, in care copiii romi sunt mutati de la Liceul Teoretic cu clasele I–XII la
scoala speciala din aceeasi localitate.Drept urmare, Romani CRISS a realizat, in perioada 07 – 08 noiembrie 2006, o
vizita de documentare in vederea strangerii probelor necesare evidentierii tratamentului diferentiat aplicat elevilor de
etnie roma.
In data de 08 noiembrie 2006, Romani CRISS a avut o prima intalnire cu directorul scolii speciale. In cadrul
acestei intalniri, s-a discutat despre metodele si motivele mutarii copiilor romi de la liceu la scoala speciala, fiind
vizitate si clasele in care invata copiii romi, mutati de la Liceul teoretic. Din discutiile cu directorul scolii a reiesit
faptul ca acei copii, care raman repetenti 2-3 ani la Liceul Teoretic cu clasele I–XII, sunt testati de o comisia infiintata
de catre Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu. In urma testarii, comisia hotaraste daca elevii au probleme de sanatate
mintala si totodata, decide mutarea copiilor la scoala speciala, eliberandu-le certificate din care reiese faptul ca sunt
copii cu cerinte educationale speciale.
In urma politicii duse de catre autoritatile locale s-a ajuns in situatia in care cel putin 90% dintre copiii care
frecventeaza scoala speciala sunt de etnie roma si ajung la aceasta scoala deoarece au ramas repetenti, si nu ca sunt
elevi cu nevoi speciale.
Din discutiile cu copiii de etnie roma, care frecventeaza sau au frecventat Liceul Teoretic cu clasele I–XII, cat
si cu parintii acestora, a reiesit faptul ca profesorii trateaza diferentiat elevii de etnie roma fata ce cei majoritari, in
sensul ca elevii de etnie roma sunt pusi in ultimele banci si nu beneficieaza de atentie din partea acestora, lasandu-i
repetenti, pentru ca ulterior sa fie transferati la scoala speciala.
Avand in vedere opiniile parintilor romi, precum si pozitia conducerii scolii speciale din localitatea
Dumbraveni, judetul Sibiu, Romani CRISS a solicitat Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii realizarea
unei investigatii a acestui caz, constatarea discriminarii si sanctionarea autorilor faptelor de discriminare.
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Dreptul la locuire
Dreptul la locuinta consitutie o directie de actiune strategica a departamentului drepturilor omului
si in acest domeniu se poate construi pe experienta existenta. Astfel, sunt avute in vedere
urmatoarele tipuri de abuz si discriminare: segregarea rezidentiala, incalcarea dreptului la
proprietate privata, evacuari fortate ilegale, conditii de locuit precare, rasism de mediu, accesul la
locuinte sociale, violarea domiciliului, ingradirea dreptului la libera circulatie, legalizarea
asezarilor de romi. In acest sens, este necesara continuarea monitorizarii incalcarii dreptului la
locuinta, actionarea in justitie cand acest lucru se impune, dar trebuie avuta in vedere si formarea
reprezentantilor autoritatilor locale cu privire la nediscriminare, construind pe experienta deja
acumulata.
Caz Miercurea Ciuc
In 2005, 12 familii de romi (aproximativ 40-50 persoane) au fost mutate dintr-un imobil (demolat ulterior) din
Miercurea Ciuc, in imediata vecinatate a statiei de epurare a localitatii pe un teren delimitat de un gard de plasa, in
opt baraci metalice (puse la dispozitie de Primarie) si alte sapte case construite din scanduri. Terenul are gard comun
cu statia de epurare, pe el fiind afisate placute care avertizeaza in legatura cu pericolul de toxicitate.
In 2006, la cea de-a doua vizita de monitorizare si dupa o intalnire cu autoritatile locale, echipa Romani
CRISS a constatat ca situatia era neschimbata. In acest caz, Romani CRISS a contractat un avocat si a fost depusa o
plangere penala inregistrata la data de 07.10.2005, la Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc impotriva
viceprimarului S.D. pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 247 Cod penal raportat la art. 24, indice 1,
respectiv abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi. Prin Rezolutia din 18.01.2006 privind dosarul nr.
1843/P/2005, Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc a dispus neinceperea urmaririi penale. Pe
31.01.2006, rezolutia Parchetului a fost atacata la procurorul ierarhic superior. Prin Rezolutia nr. 47/II/2/2006 din
21.02.2006, Parchetul a dispus respingerea plangerii ca neintemeiata.
Astfel, in data 08.03.2006, a fost depusa plangere impotriva rezolutiei nr. 47/II/2/2006 din 21.02.2006, la
Judecatoria Miercurea Ciuc, prin care se solicita desfiintarea rezolutiei si inceperea urmaririi penale fata de
viceprimarul Szoke Domocos pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 247 C.p.. De asemenea, in data de
23.03.2006, Romani CRISS a trimis plangeri catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Directia pentru
Protectia Copilului, Directia pentru Sanatate Publica - Harghita, care au fost comunicate in copie cu Institutia
Prefectului –Harghita, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, Ministerul Sanatatii, Garda
Nationala de Mediu, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita.
Din raspunsul dat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor subliniem: “Primaria Miercurea Ciuc nu a
solicitat Agentiei pentru Protectia Mediul Harghita acord de mediu, pentru nici pentru amplasarea baracilor metalice,
nici pentru cele 7 case construite din lemn. Amplasamentul este situat in zona de protectie sanitara recomandata a
statiei de epurare. […] DSP Harghita a instiintat Primaria Miercurea Ciuc despre obligatia efectuarii unui studiu de
impact asupra sanatatii in ceea ce priveste statia de epurare si/ sau schimbarea amplasamentului locatiei intr-un
loc corespunzator.

Caz Chitila
In data de 24 ianuarie 2006, un numar de 6 locuinte ale romilor situate in soseaua Chitila Triaj, cartierul Chitila –
sector 1, Bucuresti, au fost demolate de Primaria Sectorului 1, lasand fara acoperis aproximativ 50 de cetateni romani
de etnie roma, la -15 grade Celsius si fara a li se permite sa recupereze nimic din locuinte, nici macar actele de
identitate. (Bunurile personale - mobila, imbracaminte, aparate electronice, etc - le-au fost ridicate de la fata locului,
fara ca acestia sa semneze vreun proces – verbal).
La actiunea de demolare a participat un numar de aproximativ 100 politisti, jandarmi, politisti comunitari ,
precum si “ mascati” care au exercitat acte de violenta fizica si psihica asupra persoanelor ale caror case au fost
demolate.( 2 persoane au fost duse la spital cu masina salvarii).
In urma deplasarii la fata locului si a documentarii cazului, Romani CRISS considera ca actiunea de
demolare intreprinsa de Primaria Sectorului 1 Bucuresti, in data de 24.01.2006, a fost, in fapt, ilegala, in temeiul
urmatoarelor argumente:
1) Desi pe rolul Judecatoriei sectorului 1 existau procese cu privire la dreptul de proprietate asupra tuturor terenurilor
in cauza si, implicit, a locuintelor demolate, Primaria sectorului 1, fara a tine cont de autoritatea instantei de judecata,
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a pus in executare actiunea de demolare a acestor locuinte.
2) Prin procesele verbale din data de 20.12.2005 se punea in vedere demolarea locuintelor pana la data de
03.01.2006. Procesele verbale au fost comunicate in data de 16 ianuarie 2006. Adica, la aproape doua saptamani
dupa expirarea termenului la care ar fi trebuit demolate casele! La doua zile de la comunicare, procesele verbale in
cauza au fost contestate si depuse cu numar de inregistrare 1567/18.01.2006 la sediul Primariei sectorului 1.
3) Demolarea caselor romilor a avut loc fara ca dispozitiile Primarului sa fie comunicate oficial persoanelor in cauza
si astfel, fara a fi putut exista un control juridiciar.
In prezent, pe rolul instantei de judecata se afla doua dosare, avand ca obiect constatarea indeplinirii cerintelor legale
in materie de uzucapiune.

Combaterea limitarii accesului in locuri publice pe criteriu etnic
Este meritul Romani CRISS de a fi fost prima organizatie din Romania care sa abordeze in mod
sistematic acest fenomen. Fara a combate acest fenomen (de altfel, acest lucru este in mod primar
de competenta institutiilor statului), Romani CRISS l-a adus in dezbaterea publica si pe rolul
instantelor de judecata. Suntem in faza in care este necesar si util sa realizam o evaluare a
cauzelor, modului de manifestare si cu precadere a modului de solutionare a acestora. Procesul de
monitorizare si de combatere a acestui fenomen trebuie sa continue, fara a constitui o directie
strategica de actiune.

Caz cluburile Bavaria, Twice si Max - Bucuresti
In data de 30.09.2006, Romani CRISS a organizat o actiune de testare pentru probarea discriminarii privind accesul
in locurile deschise publicului larg. Astfel, un grup de 7 tineri au intentionat sa intre in in mai multe cluburi
bucurestene (respectiv Bavaria, Twice si Maxx), insa bodyguarzii cluburilor le-au opus rezistenta, invocand motive
precum necesitatea prezentarii carnetelor de student, rezervarile prealabile sau faptul ca respectivul club “isi rezerva
dreptul de a-si selecta clientela”.
Din probele detinute de Romani CRISS (declaratii de la victime, respectiv martori, inregistrari audio si
video) reiese ca, la intrarea altor 2 persoane din grupul Romani CRISS, niciun bodyguard nu a avut nimic de obiectat
si nu a solicitat nici carnet de student, nici rezervare. De mentionat ca una dintre aceste persoane este de etnie roma,
cu tenul deschis la culoare, iar cealalta nu este de etnie roma si are tenul, de asemenea, deschis la culoare. Unul
dintre bodygurazi chiar a afirmat ca “patronul face ura de rasa.”
Romani CRISS a depus plangeri la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii impotriva tuturor
celor 3 cluburi. Cazurile au fost si prezentate in mass-media. 1

Caz SC Prod-Com Gilda SRL, localitatea Bacau
Domnul B.N. a fost supus la un tratament discriminator de catre persoana care asigura serviciile de servire la barul
apartinand SC PROD COM GILDA SRL. Tratamentul discriminator a constat in faptul ca dl B. N. nu a fost servit in
incinta barului din cauza apartenentei acestuia la etnia roma.
Examinand petitia Romani CRISS, Colegiul Director al CNCD a hotarat ca faptele prezentate constituie
fapte de discriminare, cat si sanctionarea cu amenda contaventionala a SC PROD COM GILDA SRL prin
administrator, domnul L. V., in valoare de 1.000 RON.

Combaterea rasismului in mass-media
Rasismul din mass-media constituie un element esential in problematica drepturilor omului,
avand in vedere rolul de formator de opinie al mass-media. In plus, relatarea distorsionata si
subiectiva are drept efect perpetuarea si intarirea stereotipurilor si a prejudecatilor la adresa
romilor, putand constitui o incalcare a dreptului la demnitate. Acestea trebuie realizate si in
contextul libertatii de expresie, si tinand cont de disputele teoretice cu privire la relatia dintre
1

Cazurile au fost prezentate in cadrul Emisiunii “Rom European”, difuzata de TVR1.
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dreptul la libera exprimare si dreptul la demnitate personala. In acelasi timp, presa poate fi un
aliat major in schimbarea mentalitatilor, precum si in implementarea campaniilor de
constientizare cu privire la nediscriminare si drepturile omului, fiind un potential factor de
schimbare.
Cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Omului, Romani CRISS a acordat Premiul
pentru jurnalism – In urma lansarii acestui premiu de Ziua Internationala a Romilor si a
monitorizarii mass mediei, dl. Adrian Mogos a primit Premiul pentru Profesionalism in
relatare despre romi, iar Televiziunii Romane i-a fost acordat Premiul Special pentru
Obiectivitate in relatare despre romi.
Caz Romani CRISS vs Anuntul Telefonic
In perioada 09-20 august 2006, pe site-ul ziarului “Anuntul telefonic”- Anunturi Online, la rubricile inchirieri oferte
si vanzari imobile, erau publicate anunturi care vizeaza atingerea demnitatii si crearea unei atmosfere degradante,
umilitoare si ofensatoare indreptata impotriva minoritatii rome.
Astfel, un anunt din data de 9 august 2006 avea urmatorul continut: “Apartament situat pe Aleea Livezilor,
parter din 4, liniste, fara tigani, bloc cu locatari linistiti, confortul este semidecomandat”. Un alt articol, publicat in
data de 20 august 2006 viza inchirierea unui apartament: “ofer spre inchiriere ap. cu doua camere [...]; nu
romi!!!...”.
Examinand petitia Romani CRISS, Colegiul Director al CNCD a hotarat ca faptele prezentate constituie fapte de
discriminare. Avand in vedere diligentele facute in sensul eliminarii anunturilor discriminatorii de pe site, Colegiul a
considerat ca inoportuna sanctionarea SC Anuntul Telefonic SRL. Colegiul a recomandat SC Anuntul Telefonic SRL
sa mentina aplicatia de adaugare anunturi astfel cum a fost modificata si sa mentioneze la “termenii si conditiile de
utilizare” a site-ului interdictia postarii de anunturi discriminatorii.

Combaterea extremismului
Avand in vedere tendintele rasiste in mediile extremiste este necesara o evaluarea a dimensiunilor
si dinamicii acestora. In functie de rezultate se poate lua in discutie definirea formei de
interventie. Trebuie avut in vedere faptul ca reversul interventiei poate consta si in
autovictimizare si damnare, din partea acestor medii. Prezinta relevanta in special, monitorizarea
unor publicatii cum ar fi, Romania Mare, Atac si Noua Dreapta.

Caz Noua Dreapta
Pe site-ul www.nouadreapta.org au fost publicate o serie de articole prin care se promova un comportament care
vizeaza atingerea demnitatii si crearea unei atmosfere degradante, umilitoare cat si ofensatoare, indreptate im potriva
minoritatii romilor.
Editorialul semnat de T.I. “Cat timp veti mai sta departe?“ aduce grave atingeri etniei romilor si totodata
incita la ura rasiala “Ai stat deoparte si ai fost martorul agresiunilor tiganesti. A violentelor, obrazniciei si
infractionalitatii acestei etnii care lezeaza demnitatea si pune in pericol majoritatea.Cat timp vei mai suporta aceste
umilinte?”
In continuare un intreg articol, semnat de N.C. si intitulat Ne-am saturat! Articolul include urmatoarele:
“Ne-am saturat sa suportam agresiunea tiganeasca! In fata acestei primejdii de moarte care ameninta insasi
existenta noastra ca popor avem datoria sfanta sa tragem semnalul de alarma si sa luam masuri URGENTE”.
Prin Hotararea nr.271/ 12.09.2006, Colegiul Director al Cosiliului National pentru Combaterea
Discriminarii, examinand continutul petitiei, continutul actelor la dosar si legislatia in vigoare, retine ca articolele
prezentate au caracter discriminatoriu, aducand atingere demnitatii persoanelor apartinand comunitatii rome, iar
publicarea acestor articole constitutie fapte de discriminare, sanctionand autorii articolelor si organizatia Noua
Dreapta, cu amenda si avertisment.
In data de 28.04.2006, Romani CRISS a depus plangere penala impotriva organizatiei Noua Dreapta si a
domnului T.I. (autor articol). In prezent, dosarul se afla pe rolul Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru
savarsirea infractiunii de propaganda nationalist-sovina si incalcarea anumitor prevederi din OG 31/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.
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Formare si imputernicire a tinerilor romi in domeniul anti discriminarii:
Cinci tineri romi din judetele Satu Mare, Bacau, Covasna, Timis si Bihor au fost formati ca
monitori locali de drepturile omului, iar alti 10 au beneficiat de cursuri de perfectionare in
domeniul legislatiei anti-discriminare si a monitorizarii cazurilor de incalcare a drepturilor
omului.
Prin intermediul a cinci cursuri de formare organizate in diferite regiuni din Romania (Muntenia,
Moldova, Banat, Dobrogea si Transilvania), aproximativ 115 persoane (reprezentanti de ONG-uri
rome, activisti romi, experti romi din municipalitati) si-au imbunatatit cunostintele despre
legislatia anti-discriminare la nivel national si international.
Asistenta juridica
In 2006, Romani CRISS a acordat cetatenilor de etnie roma asistenta juridica, in fata instantelor
judecatoresti, a parchetelor sau a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, in
cazurile de incalcare a drepturilor omului. Un numar de 25 de cazuri au fost asistate.
Urmatoarele tipuri de discriminare a romilor din Romania au fost identificate prin acordarea de
asistenta juridica si prin vizite de monitorizare in 14 judete (Bihor, Timis, Cluj, Salaj, Neamt,
Botosani, Constanta, Satu Mare, Gorj, Buzau, Iasi, Covasna, Brasov, Dolj, Mures) in care s-au
semnalat cazuri de incalcare a drepturilor omului:
- abuz al politiei, inclusiv tortura in arestul politiei
- segregarea copiilor romi in scoli
- evacuari fortate si rasism de mediu
- ingradire acces in locuri publice
- abuz al reprezentantilor autoritatilor publice
- abuz al agentilor de paza
Publicatii:

“Raport anual privind situatia drepturilor omului in Romania”, in anul 2006
Raport “Protectia legala impotriva discriminatii si politici publice fata de romi”
„Ghid de management organizational”, destinat atat ONG-urilor rome, cat si
nerome

Lobby: 10 comunicate presa, 2 scrisori deschise, 2 scrisori de protest, 3 buletine informative, 3
informari cu privire la cazurile de incalcare a drepturile omului. Buletinele informative si
comunicatele de presa sunt postate de catre Romani CRISS pe E-grupuri, unde sunt activi 2463
membri, incluzand un e-group in care sunt inscrisi si 1378 de jurnalisti.
Consiliului National al Magistraturii a raspuns favorabil propunerii Romani CRISS de a extinde
cursurilor de formare si perfectionare pentru magistrati, sub aspectul legislatiei internationale si a
jurisprudentei nationale in domeniul nediscriminarii. Drept urmare, Institutul National al
Magistraturii, Romani CRISS, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si Centrul de
Resurse Juridice au incheiat un parteneriat in vederea organizarii, in cursul anului 2007, a unui
numar de 4 cursuri de formare continua pentru magistrati (judecatori si procurori) cu privire la
aspecte legale in materia prevenirii si combaterii tuturor formelor de discriminare. Seminariile
vor aborda teme cum ar fi legislatia nationala anti-discriminare, instrumente internationale
privind combaterea discriminarii, discriminarea pe piata muncii, aspecte jurisprudentiale. In total,
se preconizeaza ca vor participa aproximativ 100 de magistrati.
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Sanatate
Departamentul sanatate. Domenii prioritare:
Programele derulate de Romani CRISS pe componenta SANATATE vizeaza imbunatatirea starii
de sanatate a membrilor comunitatilor cu romi din Romania. Directiile de actiune ale acestor
proiecte derulate au in vedere imbunatatirea comunicarii dintre autoritatile medicale si
comunitatea de romi, precum si formarea femeilor rome cu un nivel mediu de educatie in
domeniul medierii sanitare.
Incepand cu anul 2001, Romani CRISS este partenerul Ministerului Sanatatii Publice in procesul
de implementare, monitorizare si evaluare a programului de mediere sanitara, in conformitate cu
documentul ACORD semnat intre Romani CRISS, Ministerul Sanatatii Publice si
OSCE/ODIHR-Punctul de Contact pentru Romi si Sinti, document semnat in septembrie 2001 si
reinnoit in mai 2005.
In anul 2006, Departamentul Sanatate a derulat doua proiecte importante care au avut ca
obiective generale:
• Imbunatatirea sistemului de mediere sanitara initiat de Romani CRISS in colaborare cu
Ministerul Sanatatii, in conformitate cu misiunea organizatiei.
• Imputernicirea mediatorilor sanitari in activitatile care le deruleaza in beneficiul
comunitatilor cu romi.
Obiective specifice urmarite in 2006
o Sa imbunatatim viziunea strategica a programului de mediere sanitara
o Sa organizam intalniri de lucru la nivel local/central cu reprezentantii Autoritatilor Judetene
de Sanatate Publice (ASP) si a Ministerului Sanatatii in vederea elaborarii unui plan comun
de activitati care vin in sprijinul imbunatatirii sistemului de mediere sanitara
o Sa organizam cinci centre regionale permanente de monitorizare si evaluare a activitatii
mediatorilor sanitari activi in cadrul ASP Judetene
o Sa realizam un buletin informativ pentru mediatorii sanitari activi in reteaua Ministerului
Sanatatii
o Sa formam formatori in domeniul medierii sanitare care sa asigure procesul de instruire
teoretica pentru viitorii mediatori sanitari
o Sa asiguram procesul de instruire pentru viitorii mediatori sanitari la solicitarea Autoritatilor
Judetene de Sanatate Publice.
o Sa reactivam Comisia Ministeriala pentru Romi din cadrul Ministerului Sanatatii care sa
contribuie la atingerea obiectivului general al programului
Rezultate ale Departamentului Sanatate in 2006
1. Revizuirea viziunii stategice a Departamentului Sanatate pentru perioada 2006-2008
2. Formarea unui numar de 12 formatori in domeniul medierii sanitare.
3. Organizarea si derularea Audierii Publice “Mediatorul sanitar intre necesitate si inovatie”,
intalnire organizata in parteneriat cu Comisia pentru Sanatate si Familie – Parlamentul
Romaniei
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4. Formarea unui numar de 120 mediatori sanitari care sa devina activi in comunitatile cu
romi in conformitate cu ORDIN-ul 619/2002 emis de Ministerul Sanatatii Publice
5. Organizarea unui numar de 21 mese rotunde la nivel judetean, intalniri care au avut ca
obiectiv general analizarea programului de mediere sanitara implementat in conformitate
cu ORDIN-ul 619/2002
6. Intalniri de lucru cu reprezentatii autoritatilor centrale (Ministerul Sanatatii Publice) in
vederea imbunatatirii sistemului de mediere sanitara
7. Vizite in comunitatile cu romi in vederea monitorizarii activitatii mediatorilor sanitari
activi in sistem
8. Infiintarea unui numar de 6 Centre regionale de monitorizare si sustinere a activitatii
mediatorilor sanitari (GORJ, CLUJ, BUCURESTI, VASLUI, COVASNA, GIURGIU)
9. Organizarea si derularea unei campanii de educatie sanitara in comunitatea Hadareni,
judetul Mures
10. Dezvoltare de strategii de educatie pentru sanatate in comunitatile de romi din 30
localitati - din 6 judete - Giurgiu, Tulcea, Vaslui, Dambovita, Iasi si Suceava. – strategia
se adapteaza specificului fiecarei comunitati cu romi.
Ideea de a infiinta centre de sustinere a activitatii mediatorilor sanitari a pornit de la analiza
raportului de evaluare redactat de catre Maria Mailat, antropolog si evaluator COTA. Aceste
centre au ca pricipal obiectiv imbunatatirea si sustinerea activitatii mediatorilor sanitar, mediatori
sanitari formati de Romani CRISS. Totodata, aceste centre de sustinere a activitatii mediatorilor
sanitari vor trebui sa raspunda la intrebarea cu privire la eficienta mediatorilor sanitari in
comunitatile cu romi din Romania precum si la intrebarea referitoare la accesul egal al romilor la
serviciile de sanatate publica. Coordonatorii regionali vor privi activitatea mediatorilor sanitari
mai mult din prisma drepturilor omului. Prin intermediul acestor centre de sustinere, Romani
CRISS doreste sa fie mai aproape de activitatea mediatorilor sanitari. In calitate de parteneri ai
Ministerului Sanatatii, Romani CRISS este responsabil de partea de formare teoretica a viitorilor
mediatori sanitari si de partea de monitorizare a activitatii mediatorilor sanitari activi in cadrul
ASP.
LOCATII:
Judetele: Cluj, Alba, Arad, Timisoara, Bihor, Satu Mare, Maramures,
Bistrita Nasaud, Salaj
Judetele: Caras Severin, Mehedinti,Hunedoara, Gorj,Valcea,Olt, Dolj
Centul din Gorj
Centrul din Covasna Judetele: Mures, Harghita, Brasov,Covasna, Sibiu
Judetele: Vaslui, Bacau, Neamt, Suceava, Botosani, Iasi
Centrul din Vaslui
Centrul din Giurgiu Judetele: Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ilfov, Dambovita, Ialomita,
Prahova, Arges.
Judetele: Buzau, Vrancea, Galati, Braila, Tulcea, Constanta,
Centrul din
Bucuresti
Centrul din Cluj

Publicatii: Revista Sastipen reprezinta un instrument de comunicare si totodata de formare
continua a meditorilor sanitari. Acesta revista de adreseaza cu precadere mediatorilor sanitari
insa, prin informatiile oferite, dorim sa venim si in sprijinul Autoritatilor de Sanatate Publica
Judetene, responsabile la nivel judetean de implementarea programului de mediere sanitara, dar si
ONG-urilor si liderilor care colaboreaza cu mediatorii sanitari.
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Lobby: A fost re-activata Comisia Ministeriala pentru Romi din cadrul Ministerului Sanatatii.
Din perspectiva sistemului de medirere sanitara. Comisia are un rol foarte important, deoarece
membrii sai analizeaza si dezbat aspecte care tin de statutul si activitatea mediatorilor sanitari
romi. Presedintele Comisiei este dl. Ervin Zoltan Syekely, Secretar de Stat pentru relatii cu
Parlamentul si Societatea Civila, iar membrii sunt consilierul personal in cabinetul Ministrului
Sanatatii Publice, consilierul personal in cabinetul dl. Syekely, cate un reprezentant al Directiei
Generale Politici, Strategii si Managementul Calitatii in Sanatate, al Directiei Generale
Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesionala si Salarizare, al Autoritatii de Sanatate
Publica si al Directiei Generale Relatii Externe si Afaceri Europene, cat si Romani CRISS si
Agentia Nationala pentru Romi, in calitate de consultanti permanenti.

Educatie
Departamentul educatie are ca scop dezvoltarea premiselor pentru un invatamant de calitate
pentru copiii romi si a pastrarii identitatii culturale, lucrand pentru imbunatatirea accesului
copiilor romi la educatie, dar si pentru combaterea segregarii scolare a romilor (impreuna cu
departamentul de drepturile omului).
In anul 2006, in domeniul educatiei, Romani CRISS a organizat:
- 3 gradinite de vara pentru copii romi care urmau sa se inscrie in clasa intai, insa nu
fusesera niciodata la gradinita. Beneficiari: 65 de copii
- 1 scoala de vara pentru tineri romi si ne-romi, in vederea imbunatatirii comunicarii
si relationarii, interculturalitate. Beneficiari: 70 de tineri
- 1 atelier educational pentru tineri romi in vederea intaririi stimei de sine.
Beneficiari: 60 de tineri
- 1 curs de formare de formatori (romi si ne-romi) in domeniul romanipen-ului
educational (cultura, traditii si istorie a romilor). Beneficiari: 42 de persoane
- 1 curs de perfectionare pentru profesori de limba romani. Beneficiari: 25 de
profesori
- Intalniri de lucru cu reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si ai
institutiilor in vederea elaborarii unui memorandum de colaborare privind educatia
de calitate a copiilor romi
Romani CRISS a derulat o campania de informare si consiliere a elevilor, tinerilor si parintilor
romi din peste 44 de comunitati de romi din Bucuresti si 10 judete ale tarii (Braila, Botosani,
Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Gorj, Neamt, Salaj, Vaslui) cu privire la masurile
afirmative din educatie.
Foarte importanta in aceasta campanie a fost infiintarea de 11 centre de informare si
consiliere/birouri de informare si consiliere pentru parinti si elevi privind masurile afirmative in
cele 10 judete sus mentionate. In aceste centre exista permanent un consilier care ofera informatii
despre inscrierea romilor in invatamantul scolar, liceal si universitar. Succesul acestor centre a
constat in consilierea a 2567 de copii si tineri romi, dupa cum urmeaza :
-

Nivel scolar: consiliere si inscriere in clasa I - 1211 copii. (in urma activitatii
centrelor de consiliere si a celor 3 gradinite de vara)
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-

Nivel liceal: consiliati in vederea inscrierii la liceu sau scoli de arte si meserii 1051 elevi
Nivel universitar: 88 de elevi romi inscrisi la facultate (conform datelor primite
din partea principalelor centre universitare; in 2006, la nivelul intregii tari, au fost
admisi la nivel universitar un numar de 303 de tineri romi).

Publicatie:
“Admiterea absolventilor de liceu romi la facultate pe locurile speciale 2006” – brosura care
cuprinde informatii privind admiterea in invatamantul superior pe locuri destinate romilor in
centrele universitare din Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Tg. Mures si Timisoara.
“Admitere liceu pentru elevii romi” – pliant
Lobby: Raspuns oficial din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii prin care se confirma
includerea de elemente de istorie a romilor in curricula nationala, incepand cu anul scolar
2007/2008.
Depunerea spre semnare a Memorandumului de Cooperare privind asigurarea accesului copiilor
si tinerilor romi din Romania la un invatamant de calitate prin desegregarea scolara si
promovarea educatiei pentru identitate. Memorandumul este redactat si asumat de catre
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Agentia Nationala pentru Romi, Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii, ONG-urile: Amare Romentza, Salvati Copiii, Romani CRISS
(semnatari) si Project for Ethnic Relations, Institutul Intercultural Timisoara si Ovidiu Rom
(membri in grupul de lucru), cat si organisme internationale, precum OSCE/ODIHR si Consiliul
Europei.

Social
Departamentul social implementeaza activitati in vederea obtinerii actelor de identitate
pentru comunitatile de romi din Romania, prin constientizarea membrilor comunitatilor de romi
privind importanta si modul de obtinere a actelor de identitate, implicarea liderilor locali in
actiunile de informare despre actele de identitate si actiuni extreme de interventie.
In anul 2005, Romani CRISS a implementat proiectul”Cetatenii romi fara identitate. Acces egal
la resurse”. Desi acest proiect s-a incheiat, asistenta tehnica a continuat in 2006, membri ai
comunitatilor de romi din Bucuresti solicitand de la Romani CRISS asistenta in obtinerea actelor
de identitate.
De asemenea, Romani CRISS face parte dintr-un consortiu format din Hulla & Co Human
Dynamics KG, Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”, Business&Strategies in Europe
SA (Belgia), European Centre for Minority Issues (Germania) si Hilfswerk Austria (Austria) care
implementeaza proiectul “Intarirea capacitatii si construirea de parteneriat cu scopul imbunatatirii
situatiei romilor si a perceptiei despre romi”. Una dintre activitatile proiectului este elaborarea
unei metodologii pentru obtinerea actelor de stare civila si a actelor de identitate.
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Cooperare interntionala
Inter-departamental: Cooperare internationala: Romani CRISS si-a propus si isi propune
sa participe la elaborarea politicilor fata de romi la nivel international prin construirea de
parteneriate/aliante, oferirea de informatii referitoare la programele implementate de organizatie
diversilor parteneri/donatori internationali, incurajarea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat
intre ONG-uri, romi si actori relevanti din alte tari.
Romani CRISS a continuat parteneriatul cu organizatia Fundacion Secretariado Gitano din
Spania, prin implementarea a doua proiecte la nivel international, care au avut ca scop
imbunatatirea accesului romilor pe piata muncii si la serviciile de sanatate publica.
Implementarea activitatilor din aceste proiecte a avut loc concomitent in urmatoarele tari: Spania,
Ungaria, Romania, Irlanda de Nord, Republica Ceha, Portugalia, Italia, Grecia, Slovacia,
Bulgaria. Partenerii implicati au facut schimb de bune practici si au dezvoltat relatii de colaborare
si parteneriat.
In 2006, organizatia Romani CRISS a intarit parteneriatul cu European Dialogue, prin
implementarea proiectului privind initiativa strategica pentru romi si Politie in Romania, cat si a
proiectului TRAILER al carui scop a fost imbunatatirea implementarii legislatiei anti-discriminare
in Romania prin intarirea capacitatii ONG-urilor rome, a activistilor romi si a romilor.
Lobby:
CEDAW
Romani CRISS si ERRC au depus un raport despre situatia femeilor rome din Romania catre
Comitetul pentru Eliminarea Discriminarii impotriva Femeilor. In perioada 15 mai – 2 iunie,
Romani CRISS a participat la sesiunea cu nr.35 a Comitetului, cu ocazia prezentarii celui de-al
saselea raport periodic de catre Romania privind implementarea Conventiei pentru eliminarea
tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor (ratificata de Statul roman in 1982) si a
semnalat mai multe incalcari ale Conventiei in ceea ce priveste femeile rome din Romania.
Raportul si comunicatul de presa sunt disponibile la www.romanicriss.org, sectiunea
articole/arhiva stiri
Comisia Europeana
Romani CRISS si Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” au depus un Shadow Report
pentru Raportul de tara 2006 al Comisiei Europene, cu privire la minoritatea romilor din
Romania. Raportul arata ca situatia drepturilor omului in Romania, cu privire la romi, este inca
ingrijoratoare: violenta si abuzul din partea politiei, discriminarea in domeniul angajarii, abuzul si
discriminarea in domeniul dreptului la locuinta, segregarea in domeniul educatiei si sanatatii
constituie tipuri de discriminare cu care romii se confrunta in viata de zi cu zi. Raportul este
diposibil la www.romanicriss.org.
OSCE
Intalnirea de Implementare a Dimensiunii Umane din 2006, organizata de Biroul OSCE pentru
Institutii Democratice si Drepturile Omului, 2-13 octombrie. Romani CRISS a fost invitat sa-si
prezinte pozitia oficiala cu privire la minoritati si politie si a informat despre numarul crescand de
cazuri de abuz al politiei in comunitatile de romi din Romania, Bulgaria sau Macedonia, in 2006.
Drept concluzie, este imperios necesar sa se lucreze la masuri de prevenire, pentru a asigura toate
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conditiile posibile astfel incat conduita neadecvata sa nu aiba loc. Astfel, trebuie sa fie folosite
expertiza si institutiile OSCE, cat si aplicat Planul OSCE de Actiune pentru Romi si Sinti.
De asemenea, in data de 4 octombrie 2006, in cadrul intalnirii OSCE, Romani CRISS a fost coorganizator al side-event-ului “Dimensiunea de gen a problematicii romilor si sinti: Traditii si
schimbare, drepturi individuale si colective ale omului, egalitate de gen in cadrul miscarii
romilor, incluzand situatia femeilor rome ca refugiate”.
Comisia Helsinki
In iunie 2006, Romani CRISS a participat la intalnirea organizata de Comisia Helsinki. Romani
CRISS a informat Comisia despre acces egal la locuire pentru romii din Romania. Din
perspectiva Romani CRISS, cele mai importante probleme ale romilor din Romania, cu privire la
locuire sunt: lipsa actelor de proprietate; evacuarile; tipare de discriminare sau abuz.
Parlamentul European
In data de 8 iunie, Romani CRISS a fost partener la intalnirea “Cum va imbunatati aderarea la UE
situatia romilor din Romania” care a avut loc la Brussels. Conferinta a fost organizata de Alianta
Democratilor si Liberalilor pentru Europa de la Parlamentul European, in cooperare cu Partidul
National Liberal din Romania. Romani CRISS a contribuit la intalnire cu o prezentare asupra
situatiei romilor din Romania din perspectiva drepturilor omului.
Alte activitati:
• Marcarea datelor importante pentru romi, prin transmitere de comunicate de presa si
organizare de evenimente (receptie, mars, dezbatere publica): Ziua Internationala a
Romilor (8 aprilie); Jubileul Dezrobirii Romilor din Romania (20 februarie);
Comemorarea Holocaustului (9 octombrie); Ziua Internationala a Drepturilor Omului (10
decembrie)
Cu ocazia sarbatoririi Zilei Internationale a Romilor, Romani CRISS, in parteneriat cu Programul Natiunilor Unite
pentru Dezvoltare Romania, Agentia de Monitorizare a Presei “Academia Catavencu” si Alianta Civica a Romilor
din Romania, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, a organizat o receptie la Clubul
Diplomatilor.
La receptie au participat peste 100 de persoane: ambasadori si consilieri de la cinsprezece ambasade, reprezentanti ai
guvernului Romaniei si ai Camerei Deputatilor, cat si reprezentanti ai institutiilor si organizatiilor nationale si
internationale.

•

•

Promovare drept la sanatate. In perioada 10-11 Iunie 2006, a avut loc la Bucuresti Tirgul
de Sanatate -Un alt fel de dialog pentru sanatate, initiat de Fundatia Centrul National de
Studii pentru Medicina Familiei. Tirgul de sanatate a incercat sa creeze un cadru care sa
fie un loc de intalnire si de cunoastere pentru cei interesati -medici de familie si
organizatii non guvernamentale. Prin intermediul acestui targ Romani CRISS a diseminat
informatii despre sanatate si romi si a stabilit contacte cu celelalte organizatii prezente, in
vederea stabilirii de viitoare proiecte
Participare la alte evenimente care au avut ca scop combaterea discriminarii, in general:
20 iunie – Ziua mondiala a refugiatului – comunicat de presa; 10 noiembrie 2006, minifestival impotriva diverselor forme de discriminare si excluziune existente in societate.
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Inter-relationarea departamentelor in Romani CRISS
Departamentele din cadrul organizatiei Romani CRISS sunt distincte ca arii de actiune, dar interrelationate ca scop.
• Un exemplu in acest sens este proiectul „Incredere si respect intre cetatenii din localitatea
Hadareni”, implementat in parteneriat cu Primaria Chetani, Grupul de Initiativa din
localitatea Hadareni, comuna Chetani, judetul Mures si Liga Pro Europa.
Scopul proiectului l-a constituit diminuarea stereotipurilor, prejudecatilor si practicilor care incurajeaza
discriminarea, atat in comunitatea din Hadareni, cat si la nivelul anumitor functionari din institutiile publice locale si
judetene. Proiectul s-a adresat comunitatii de romi, romani si maghiari din Hadareni, judetul Mures.
Astfel, s-au organizat cinci cursuri de formare pentru lucratori de politie (aflati in aria de acoperire a Politiei orasului
Ludus), personal medical, cadre didactice, autoritati locale si magistrati din judetul Mures cu privire la sistemele
internationale de protectie a drepturilor omului si legislatia anti-discriminare din Romania.
De asemenea, a fost organizata “Manusa Sasteveste! Oameni sanatosi! Egészséges emberek!”, campanie locala
privind accesul si drepturile la serviciile de sanate publica, prevenirea si combaterea discriminarii in domeniul
sanatatii.
Domeniul educatiei a beneficiat tot de o campanie de informare, cu numele “Avem drepturi suntem egali. Acesta nu
este un slogan, este realitate!”, prin care elevii scolii din localitatea Hadareni au primit informatii despre drepturile
omului si drepturile copilului, diferite aspecte legate de interculturalitate, prejudecati, stereotipuri.
Cativa dintre indicatorii proiectului:
- In ceea ce priveste personalul din institutiile locale, aproximativ 100 persoane (politisti, medici, profesori,
mediatori sanitari, magistrati, etc) au participat la sesiunile de lucru despre discriminare, prejudecati
- In ceea ce priveste actiunile comune ale romilor, romanilor si maghiarilor din Hadareni, aproximativ 80
copii, 100 tineri si 200 adulti au participat la actiunile proiectului (campania de informare, meciul de fotbal,
discoteca, serbarea scolara)
- sprijinul acordat de catre institutii si organizatii (chiar daca nu era planificat in proiect), care nu numai ca au
acordat sprijin comunitatii, dar au devenit constiente si interesate de problemele aceastei comunitati. Alaturi
de noi in campaniile de informare au fost Crucea Rosie - Tg Mures, SMURD.

•

In contextul Zilei internationale a drepturilor omului- 10 decembrie, Centrul Romilor
pentru Interventie Sociala si Studii - Romani CRISS si Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii, in parteneriat cu asociatia ACCEPT, au organizat masa
rotunda “Anul 2006: intre respectarea principiului tratamentului egal si
discriminare”.

Masa rotunda a avut ca obiectiv prezentarea si dezbaterea situatiei drepturilor omului, in 2006, din perspectiva
cadrului legislativ anti-discriminare, dar si a principiului egalitatii de tratament cu privire la gen, orientare sexuala,
minoritati etnice, dizabilitati.
Astfel, sesiunea de prezentari a cuprins urmatoarele teme: Cat de bine suntem aparati impotriva
discriminarii; Progrese in domeniul anti – discriminarii; Drepturile omului si comunitatea LGBT in Romania;
Egalitatea de sanse intre femei si barbati la locul de munca; Nediscriminare si dreptul la demnitate al persoanelor cu
dizabilitati; Romii si drepturile omului. Prezentare generala 2006.
Mesajul Primului Ministru cu ocazia acestei intalniri a fost: “Drepturile omului nu sunt un dat. Ele sunt un
bun pe care trebuie sa ne mobilizam sa il aparam [...] In Romania nu trebuie sa existe cetateni de rangul II.”
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Capacitarea organizatiilor la nivel local
Douazeci (20) de manageri de proiecte (tineri activisti romi) au fost pregatiti in cadru a 4 module
de formare: comunicare si relatii publice, strangere de fonduri, management organizational si de
proiect, scriere de proiecte.
Dotarea celor 11 centre de informare si consiliere din 10 judete cu echipament tehnic, mobilier si
materiale de papetarie, pentru a-si putea indeplini misiunea de informare si comunicare pentru
parinti si elevi privind masurile afirmative din educatie. In cadrul unui centru lucreaza un
profesor, un reprezentant al ONG-lui local sau un reprezentant al comitetului de parinti.
Publicatii: Ghid de management organizational, destinat atat ONG-urilor rome cat si nerome

Retele de drepturile omului
Retea de monitori
In 2002, la initiativa Romani CRISS, s-a constituit, pentru prima oara in Romania, o retea de
monitorizare pentru combaterea discriminarii fata de romi. Reteaua a fost formata din 10 tineri
romi, localizati in judete diferite ale tarii, pentru documentarea/monitorizarea cazurilor de
incalcare a drepturilor omului. In 2006, reteaua a fost extinsa la 15 monitori locali de drepturile
omului, membri in cadrul urmatoarelor organizatii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociatia Divano Romano
Asociatia Sanse Egale
Asociatia Romii Romascani
Asociatia Romii in Europa
Asociatia Romilor Ursari
Fundatia Ruhama
Asociatia Romilor Buzoieni
CREDO Rom Star
Rhoma Heart Ilo-Rrom
Asociatia Femeilor Tiganci „Pentru Copiii Nostri”
Centrul Tinerilor Romi din Craiova “Amaro Suno”
Asociatia Romano Suno
Asociatia Roma ACCESS
Asociatia Tinerilor Romi “Zurale Terne”
Asociatia Parudimos

Retea de avocati
In 2006, Romani CRISS a infiintat o retea formata din 15 avocati din Romania, care au fost
formati pentru a reprezenta strategic cazuri de discriminare sau abuz impotriva romilor. Cursul de
formare a abordat urmatoarele teme: cadru legal intern si international in domeniul drepturilor
omului si anti-discriminarii; aspecte procedurale; jurisprudenta; implicarea societatii civile in
lupta impotriva abuzurilor de drepturile omului.

16

Romani CRISS face parte din Grupului informal anti-discriminare format din urmatoarele
organizatii: Centrul de Resurse Juridice, ACCEPT, Liga ProEuropa, Institutul pentru Politici
Publice, Apador CH, Fundatia pentru o Societate Deschisa, Centrul Parteneriat pentru Egalitate.

Proiecte implementate si/ sau initiate de Romani CRISS
in anul 2006
1. Retea de monitorizare pentru combaterea discriminarii fata de romi
2. Crearea si dezvoltarea unei retele de avocati de drepturile omului
3. Initiativa strategica privind romii si politia in Romania
4. Formare de formatori in domeniul medierii sanitare
5. Practici pozitive in domeniul sanatatii romilor
6. Dezvoltarea capacitatii de management a organizatiilor de romi
7. Incredere si respect intre cetatenii din localitatea Hadareni
8. Roma EDEM (educatie si angajare)
9. Diminuarea inegalitatilor din punct de vedere al starii de sanatate in comunitatea de romi
10. TRAILER - Actiuni transnationale de dezvoltare de politici si/ sau replice legale in lupta
impotriva discriminarii bazate pe origine rasiala sau etnica, religie sau credinte,
dizabilitati, varsta si orientare sexuala
11. Nevoie de calitate si egalitate in educatie
12. Pasi spre toleranta
13. Romii si mass-media: instruire in domeniul promovarii si respectarii drepturilor omului
14. Educatie fara segregare a copiilor romi
15. Imbunatatirea controlului tuberculozei la grupurile populationale cu risc crescut: “Lupta
impotriva tuberculozei in comunitatile cu romi din Romania”

Parteneri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerul Sanatatii
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Ministerul Administratiei si Internelor prin Inspectoratul National pentru Evidenta
Persoanelor, Institutul pentru Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii si Inspectoratul
General al Politiei Romane
OSCE/ODIHR - Punctul de Contact pentru Romi si Sinti
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
Fundacion General Gitano
Comitetul Catolic impotriva Foamei si pentru Dezvoltare (CCFD)
European Dialogue
Centrul Danez pentru Rezolvarea Conflictelor
Institutul Danez pentru Drepturile Omului,
Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)
Agentia de Monitorizare a Presei
Liga Pro Europa
Centrul Romilor “Amare Rromentza”
Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”
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• Institutul Intercultural Timisoara
• Ovidiu Rom
• Salvati Copiii
• Centrul Regional PER
• Consilii judetene, prefecturi, primarii si ONG-uri de romi si de neromi din intreaga tara.
Romani CRISS este membra a Aliantei Civice a Romilor din Romania, al carei scop este
catalizarea societatii civile rome din Romania si dezvoltarea unei retele deschise de organizatii
neguvernamentale cu impact sustinut asupra dezvoltarii durabile a comunitatilor de romi. Alianta
Civica este formata din urmatoarele organizatii: Romii Romascani – Bacau; ADCIA – Botosani;
Sanse Egale – Zalau; Amare Rromentza – Bucuresti; Romani CRISS – Bucuresti; Agentia
Impreuna – Bucuresti; Parudimos – Timisoara; Romii Buzoieni – Buzau; Centrul Cultural O Del
Amenca – Fetesti; ADOSER/S – Zalau; Roma ACCES – Constanta; Sanse egale pentru femei si
copii – Zalau; Divano Romano – Botosani; AUR – Braila; Amaro Suno – Dolj; Pakiv Romania –
Alba Iulia

Finantatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open Society Institute – Budapesta, Roma Participation Program
OSI - Human Rights and Governance Grants Program
OSI-New York – Health Program
Program PHARE 2003
Program PHARE 2004
Comitetul Catolic impotriva Foamei si pentru Dezvoltare (CCFD)
Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa/ ODIHR
UNICEF
AIDROM
Roma Education Fund
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
• Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti
• Ambasada Germaniei la Bucuresti
• Ambasada Regatului Tarilor de Jos
• Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei
• Ministerul Danez al Afacerilor Externe, Fondul Danez pentru Pace si Stabilitate
• Ministerul Sanatatii prin Unitatea de Management a Proiectului Fondului Global si a
Bancii Mondiale
• Comisia Europeana – Programul de actiune al UE pentru combaterea discriminarii (20012006)
• Comisia Europeana – DG “Sanatate si Protectia Consumatorului”
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Romani CRISS in presa si in rapoarte internationale si
nationale
Activitatile Romani CRISS au fost reflectate de mass media din Romania, cat si la nivel
international. Chiar daca nu intotdeauna, in special din Romania, presa a prezentat evenimentele
in aceeasi lumina precum cea reflectata de reprezentantii Romani CRISS, urmatoarele cazuri/
evenimente au fost mediatizate pe larg:
-

evacuarea fortata si demolarea caselor romilor din Chitila, Bucuresti – ianuarie
“Jubileul dezrobirii” – marcarea a 150 de ani de la dezrobirea romilor din Romania - februarie
sarbatorirea Zilei Internationale a Romilor – 8 aprilie
abuz al politiei in comunitatea de romi din Apalina, Reghin, judetul Mures – septembrie
acordarea premiului pentru obiectivitate in relatare despre romi - decembrie
ingradirea accesului romilor in locuri publice, respectiv discoteci - decembrie

Activitatea Romani CRISS a fost recunoscuta si pe plan international, prin mentionarea sa in
diferite rapoarte internationale.
In raportul de tara pentru anul 2005 privind respectarea drepturilor omului in Romania, raport
elaborat de catre Departamentul de Stat al SUA, Romani CRISS apare mentionata de 6 ori, iar in
raportul pentru anul 2006, de 19 ori. Actiunile pentru care organizatia s-a facut remarcata sunt:
•
•
•
•
•
•
•

acordarea de asistenta legala, respectiv angajarea unui avocat in cazul impuscarii mortale
a unui tanar rom de 22 de ani de catre un politist
reclamarea uzului excesiv de forta si tratamentului brutal al politiei impotriva romilor.
Raportul mentioneaza cazurile de la Gepiu, judetul Bihor, Bontida, judetul Cluj, Apalina
– Reghin, judetul Mures
semnalarea cazurilor de evacuari fortate si demolare a caselor romilor, insotite de abuz al
fortelor de ordine (cazul Chitila, Bucuresti, Piatra Neamt, judetul Neamt, Tulcea,
Miercurea Ciuc, judetul Harghita si Pata Rat, judetul Cluj)
reclamarea cazurilor de hartuire si intimidare a monitorilor locali de drepturile omului
extinderea numarului de judete monitorizate din perspectiva cazurilor de incalcare a
drepturilor omului, de la 10 judete pana in 2005, la 15.
continuarea parteneriatului dintre Romani CRISS si Ministerul Administratiei si
Internelor cu privire la obtinerea de acte de identitate pentru membrii comunitatilor de
romi din cinci judete
monitorizare cazuri de segregare scolara
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