
Eveniment: Testeaza-ti sanatatea civica - Rasismometrul la Bucuresti 
 
- Noi, majoritatea romanilor, avem o perceptie ostila, adanc inradacinata despre comunitatea de 
romi: “tiganii - hoti imputiti”. Credeti ca ne puteti ajuta sa luptam impotriva acestui stereotip 
negativ? Pentru ca puteti face ceva! Veniti la evenimentul “Testeaza-ti sanatatea civica”. Ne 
gasiti in fata Teatrului National, in perioada 10-12 august. -   
 Peste 600 de persoane au raspuns invitatiei si si-au testat nivelul de acceptare a celorlalti, 
incluzandu-i pe ministrul Eugen Nicolaescu, secretarii de stat Victor Giosan si Gruia Bumbu, 
parlamentarii Bogdan Olteanu, Olguta Vasilescu, consilierul prezidential Cristian Preda, Dana 
Varga (cabinetul Primului Ministru), artistii Damian Draghici, Flavius Buzila si Marius Astilean 
(Hara), Simona Lupu (Reprezentanta Comisiei Europene), Alina Inaeh (CRPP), Mbella (B1TV), 
Valeriu Nicolae (ERGO), Mircea Toma (Agentia de Monitorizare a Presei), Delia Grigore, 
Mariea Ionescu (activisti romi). 
 Evenimentul a marcat lansarea aparatului numit “rasismometru” si consultatii gratuite. 
Practic, trecatorii erau invitati de specialistii nostri in sanatate civica sa ia loc pe un scaun si sa 
incerce rasismometrul, dar sa si raspunda la intrebarile unui chestionar. In functie de rezultate, 
trecatorul primea o reteta, dar si un tratament complet: brosura “Noi suntem romani. Dar ei?, un 
CD ce contine noul spot TV anti-discriminare realizat de Romani CRISS, videoclipul “Hora 
Ursarina” cu Hara si Tamango si un colaj din emisiunea Rom European. Tratamentul pentru 
“stres rasial” – diagnosticul cel mai frecvent de pe retete – era completat de un obiect autentic 
romani, dar si de alte materiale informative. Si pentru a vedea cum este in pantofii celuilalt, 
fiecare si-a facut o fotografie trecand in spatele unei siluete de rom sau romnie.  
 Rezultatele diagnosticarii cu rasismometrul au fost suprinzatoare. Chestionarele au aratat 
ca formarea stereotipului negativ fata de romi se realizeaza fara influenta experientei personale; 
astfel 21% dintre respondenti nu au avut niciodata un conflict cu romi, dar, cu toate acestea, nu 
doresc sa stea in acelasi oras cu ei.  
 46% dintre respondenti nu sunt de acord ca romii sa fie mutati, aproape o zecime dintre 
cei care au dat acest raspuns dorind ca romanii si romii sa ramana impreuna, pentru ca „suntem 
toti oameni” sau pentru ca „au aceleasi drepturi”. 31% dintre cei intervievati sunt de acord cu 
mutarea romilor, mai mult de jumatate dintre ei (60%) propunand solutii segregationiste (la 
periferie sau intr-un loc al lor, un cartier, un oras sau chiar o tara a romilor, oriunde, dar separati 
de ceilalti, doar romi). La acest procent de 31% se adauga un altul de 7% de raspunsuri extremiste 
(„romii sa fie mutati la groapa de gunoi”, „la Bug”; exprimarea regretului ca nu mai traieste 
Antonescu sau solutii precum „pistolul”, „sa moara toti”).  
 Pentru cei care doresc, sunt disponibile o selectie a raspunsurilor la aceasta intrebare si un 
montaj video al momentelor importante de pe durata intregului eveniment 
 Evenimentul a fost organizat in cadrul campaniei anti-discriminare, implementata de 
Romani CRISS, in parteneriat cu Agentia de Monitorizare a Presei, cu sprijinul financiar al Trust 
for Civil Society in Central and Eastern Europe si in cadrul proiectului „Consolidarea Capacitatii 
Institutionale si Dezvoltarea de Parteneriate pentru Imbunatatirea Perceptiei si Conditiilor 
Romilor” al  Secretariatului General al Guvernului si al Agentiei Nationale pentru Romi. 
 

Eveniment: Testeaza-ti sanatatea civica - Rasismometrul la Craiova 
 
Vineri, 31 august 2007, rasismometrul s-a mutat, pentru o zi, la Craiova. In cortul amenajat in 
fata Teatrului National “Marin Sorescu”, peste 160 de persoane au beneficiat de o consultatie 
gratuita cu rasismometrul. Rezultatele au fost diferite, ca procentaj, fata de cele de la Bucuresti, 
astfel: 
 
In ciuda raspunsurilor majoritar pozitive in relatia cu romii, 36% dintre cei intervievati sunt de 
acord cu mutarea romilor, mai mult de jumatate dintre ei (54%) propunand solutii segregationiste 



(la periferie sau intr-un loc al lor, un cartier, un oras oriunde, dar separati de ceilalti). La acest 
procent de 36% se adauga un altul de 14% de raspunsuri extremiste („romii sa fie mutati la 
„Bug”, in „Transnistria, sa ii termine Antonescu”, „Tiganii merita un al II-lea Antonescu”).   
Doar 20% dintre respondenti nu sunt de acord ca romii sa fie mutati, existand si trei persoane care 
au raspuns „sa fim impreuna”. 
 
Actiunea s-a bucurat de implicarea locuitorilor Craiovei, insa nici macar unul dintre 
reprezentantii autoritatilor locale nu a raspuns invitatiei de a-si testa sanatatea civica (Primarie, 
Prefectura). 
La Craiova, evenimentul a fost organizat de Asociatia Centrul Tinerilor Romi “Amaro Suno”, in 
parteneriat cu Romani CRISS si cu sprijinul Agentiei Nationale pentru Romi si se doreste 
repetarea lui si in alte orase din Romania. 
 
Toate actiunile privind rasismometrul sunt organizate de Romani CRISS in cadrul proiectului 
“Pasi spre Toleranta”, cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and Eastern 
Europe. 
 
 


