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Comunicat de presa
Prezentarea celui de-al saselea raport periodic de catre Romania privind implementarea Conventiei pentru
eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor (CEDAW)
Sesiunea 35 a Comitetului privind Eliminarea Discriminarii impotriva Femeilor
- Femeile rome -

In perioada 15 mai – 2 iunie, a avut loc cea de-a 35-a sesiune a Comitetului pentru Eliminarea
Discriminarii impotriva Femeilor (CEDAW) in cadrul careia a fost prezentat cel de-al saselea raport periodic
de catre Romania privind implementarea Conventiei pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare
impotriva femeilor. Romania a ratificat Conventia CEDAW in anul 1982, iar Protocolul Optional in 2003.
In perioada premergatoare prezentarii raportului de catre reprezentantii guvernului Romaniei,
organizatiile non-guvernamentale, cat si organizatiile internationale au avut posibilitatea de a trimite
Comitetului rapoarte alternative la raportul guvernului, cat si o lista de intrebari si recomandari. Cu acest
prilej, organizatiile Romani CRISS din Romania, Centrul European pentru Drepturile Romilor si Institutul
pentru o Societate Deschisa din Budapesta au semnalat mai multe incalcari ale Conventiei in ceea ce priveste
femeile rome din Romania. Pentru cei interesati, prezentarile doamnelor Isabela Mihalache – Open Society
Institute/ Roma Participation Program din Budapesta, Lorena Doghi - Amare Phrala si Margareta Matache Romani CRISS pot fi solicitate organizatiei Romani CRISS.
In data de 26 mai 2006, Comitetul a intalnit reprezentantii Statului roman. Delegatia Romaniei a fost
formata din diversi reprezentanti ai institutiilor de stat, precum Misiunea Romaniei la Natiunile Unite,
Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, Ministerul Educatiei si Cercetarii,
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Sanatatii, Consiliul
National pentru Combaterea Discriminarii, Agentia Nationala pentru Romi etc.
In ceea ce priveste femeile rome din Romania, Comitetul si-a exprimat ingrijorarea cu privire la lipsa
de date privind numarul femeilor de etnie roma. Comitetul a luat in considerare datele din 1995, care
estimeaza o populatie de romi de 500 000 persoane. Prin urmare, delegatia Romaniei a facut referire, in cea
mai mare parte, la statistici vechi de mai bine de 10 ani, cat si, pe alocuri, la un studiu din 1998.
Intrebarile Comitetului catre delegatia Romaniei au reflectat si aspecte subliniate de reprezentantii
societatii civile din Romania. In urma raspunsurilor delegatiei Romaniei au reiesit urmatoarele:
Ministerul de Interne si Agentia Nationala pentru Protectia Familiei au fost informati despre cazuri de
brutalitate a politiei fata de populatia de romi, implicit femei rome. Au mentionat insa ca sunt cazuri in care
femeile rome nu respecta sau se opun interventiilor politiei si incearca sa ii impiedice pe politisti sa aresteze
barbati romi. In prezent, statul roman depune eforturi pentru a incuraja populatia de romi si alte minoritati sa
respecte autoritatea politiei.
Delegatia Romaniei a ignorat insa cazurile de violenta ale politiei si ale altor reprezentanti ai
institutiilor locale impotriva femeilor. Mentionam doar doua cazuri recente: ianuarie 2006, Bucuresti,

primaria sector 1 si politia comunitara au demolat case ale romilor si au evacuat familii de romi in conditiile
in care afara se inregistrau -15 grade Celsius, cat si au si abuzat verbal si au amenintat femeile rome din
familiile evacuate. Mai 2006, localitatea Gepiu, judetul Bihor, acuzati de furt de energie electrica,
aproximativ 50 de romi (femei, barbate, copii) sunt adusi, pe jos, pe o distanta de 2 km, in curtea politiei din
localitate (fiind in prealabil si pe parcursul drumului catre sectie, agresati de politie si echipele de interventie
rapida care i-au lovit cu pumnii, picioarele si echipamentele din dotare, lovind inclusiv femei cu copii mici in
brate). Romani CRISS a documentat si alte cazuri similare, aratand ca exista un tipar al comportamentului
politistilor care intervin in comunitati de romi.
In ce priveste accesul femeilor rome in spitale si intrebari privind segregarea, delegatia Romaniei a
negat segregarea in maternitati a femeilor rome (care sunt internate in saloane speciale si a precizat ca exista
o enclava a unor romi musulmani care au beneficiat de servicii medicale in spitale speciale, in conformitate
cu cerintele religioase specifice). Cu toate acestea, Romani CRISS a monitorizat si a fost informat despre
cazuri de segregare in maternitatile din Romania, pacientele rome plangandu-se ca li se aplica un tratament
diferentiat, atat in privinta serviciilor medicale, cat si a celor extra-medicale (igiena in saloane, schimbare
asternuturi, etc).
In privinta accesului la angajare al femeilor rome, delegatia Romaniei si-a intemeiat raspunsurile pe
acelasi studiu din 1998, potrivit caruia aproximativ 27% dintre romi aveau un loc de munca, iar 30% dintre
acestia erau reprezentati de femei. Exista insa si studii mai recente, dintre care mentionam studiul publicat de
UNDP, “Faces of Poverty, Faces of Hope” care arata ca 35% din femeile rome din Romania cu varsta
cuprinsa intre 25-54 ani sunt neangajate, ceea ce reprezinta un procent de 4 ori mai mare decat cel al femeilor
majoritare). De asemenea, exista si studiul OSI din 2005 care subliniaza ca 58% dintre femeile chestionate au
raspuns ca angajatorii discrimineaza femeile rome pe motive etnice. 39% dintre femeile chestionate nu au
avut nici un venit in 2004. Dintre cele care munceau, 54% lucrau informal (pe piata neagra), neavand nici un
beneficiu sau contracte de munca.
In domeniul educatiei, s-a precizat ca rata abandonului scolar este mai ridicata la populatia de romi,
dar si ca multe femei rome sunt din ce in ce mai interesate sa absolve scoala primara. De asemenea, guvernul
a adoptat masuri legale pentru a preveni discriminarea copiilor romi de catre profesori si scoli. Delegatia
Guvernului Romaniei a admis ca exista segregare in scolile din Romania, dar a precizat ca nu este vorba de
segregare premeditata; in general sunt doua motive pentru aceasta segregare: fie parintii romi isi inscriu
copiii mai tarziu la scoala, cand clasele au fost deja formate, fie anumite comunitati sunt formate in totalitate
din romi. S-a omis insa ca, urmare a rapoartelor si monitorizarilor cazurilor de segregare scolara de catre
ONG-uri, guvernul a emis o Notificare pentru desegregarea scolara pe criterii entice. Daca ne referim doar la
Romani CRISS, aceasta organizatie a documentat numeroase cazuri de segregare a copiilor romi in scoala
(ex. Cehei – judetul Salaj, Ungheni – judetul Mures, Dorohoi – judetul Botosani, etc).
Subliniem ca raportul Guvernului Romaniei privind implementarea Conventiei pentru eliminarea tuturor
formelor de discriminare impotriva femeilor nu s-a realizat si prin consultare cu organizatiile nonguvernamentale din Romania, experienta acestora nefiind solicitata.
Minuta intalnirii Guvernului Roman cu Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare
impotriva femeilor este disponibila la:
http://www.un.org/News/Press/docs/2006/wom1564.doc.htm

