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DOMNULE/DOAMNA PRESEDINTE,

Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii este o organizatie nonguvernamentala care militeaza pentru apararea si respectarea drepturilor omului, in general, si ale
minoritatii romilor, in special.
CRISS promoveaza conceptul politic al romilor ca minoritate europeana si in derularea
programelor sale, CRISS coopereaza atat cu organizatii guvernamentale, cat si neguvernamentale, din
tara si din strainatate, cu organizatii ale romilor si cu specialisti ne-romi.

Romani CRISS colaboreaza cu institutiile de stat si cu organizatii internationale pentru
prevenirea si combaterea discriminarii etnice, prevenirea violentei interetnice in comunitatile locale
si cresterea securitatii romilor, ca persoana si ca minoritate in dispora, in spatiul OSCE – Organizatia
pentru Securitate si Cooperare in Europa.
Prin prezenta, Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, cu sediul in
Bucuresti, str. Buzesti, nr.19, Sector 1, formuleaza urmatoarea:
SOLICITARE

In data de 24 septembrie 2010, la sediul Institutului National de Statistica, a avut loc o
intalnire la care au participat reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor, ai
Agentiei Nationale pentru Romi, ai Institutului National de Statistica, ai Romani CRISS si ai
Aliantei Civice a Romilor din Romania.
Tema intalnirii a constituit-o modalitatea de implicare a organizatiilor
neguvernamentale in procesul de recenzare care se va realiza cu ocazia desfasurarii
Recensamantului Populatiei si Gospodariilor in anul 2011.

Acest demers se impune ca necesar, deoarece in urma recensamintelor efectuate
dupa anul 1990, s-a constatat o diferenta considerabila intre numarul cetatenilor romani de
etnie roma declarati si numarul real al acestora. Astfel, potrivit recensamantului din anul
2002, numarul oficial de persoane de etnie roma era de 535.250, in timp ce estimarile
realizate de catre institutiile de cercetare arata ca numarul real este de aproximativ 2,5
milioane de persoane.

Aceasta diferenta este generata, pe de o parte, de motive ce tin de mentalitate si care ii
determina pe majoritatea romilor sa nu isi declare etnia, iar pe de alta parte, de anumite
“obstacole administrative”, cum ar fi: presiunea exercitata asupra acestora de catre unele
autoritati locale de a nu se declara de etnie roma, precum si atitudinea recenzorilor care, in
multe cazuri, le-au sugerat sa nu se declare de etnie roma, pentru a nu avea de suferit in
viitor.
De semnalat mai este faptul ca aceasta diferenta dintre cifrele oficiale si cifrele
estimate a fi cele reale, exista atat pentru persoanele de etnie roma din Romania, cat si
pentru pentru cei aflati in strainatate.
In acest scop, avand in vedere experienta organizatiei in comunitatile de romi, cat si
Hotararea Guvernului numarul 1502 din 2 decembrie 2009, art. 7 alin. 1, Romani CRISS
propune urmatoarele solutii menite sa conduca la o recenzare cat mai corecta si apropiata de
realitate a numarului de romi:
1. In conformitate cu Hotararea Guvernului nr 1502 /2009 art 11. litera f solicitam
recrutarea si selectarea recenzorilor de etnie roma in comunitatile cu pondere mare
de populatie de etnie roma.
Acesti recenzori se pot selecta din randul mediatorilor scolari, mediatorilor sanitari,
profesorilor de limba romani, a expertilor pe problemele romilor din primarii, a personalului
care lucreaza in cadrul Biroului Judetean pentru Romi, precum si a ONG –rome locale, avand
in vedere experienta si expertiza pe care au dobandit-o in cadrul comunitatilor cu romi.

2. Participarea reprezentantilor societatii civile rome, cu observatori, pe langa toate
comisiile judetene, pe perioada recensamantului populatiei si locuintelor din 2011 .
Prin aceasta masura s-ar imbunatati calitatea procesului de recenzare, iar in eventualitatea
producerii unor nereguli ce privesc comunitatea roma, persoanele ce insotesc recenzorii pe
teren le vor putea transmite catre observatorii acreditati pe langa comisii.
3. Insotirea recenzorilor in comunitatile de romi de catre reprezentantii societatii civile
rome, in calitate de observatori.
In urma discutiilor cu unele persoane de etnie roma care au fost recenzate in anul 2002, a
reiesit faptul ca prezenta reprezentantilor organizatiilor de romi ar constitui o sursa de
incredere pentru membrii comunitatii in a se declara de etnie roma in timpul
recensamantului.
De asemenea, unele persoanele au mentionat ca o parte dintre recenzori le-au sugerat sa nu
se declare de etnie roma sau le-au ascuns faptul ca au posibilitatea de a se declara de etnie
roma.

4. Participarea reprezentantilor societatii civile rome la sedintele de instruire a
recenzorilor in care se prezinta chestionarele ce urmeaza a fi utilizate in procesul de
recenzare.
Cu deosebita consideratie,
Margareta Matache,
Director executiv

