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Comunicat de presă

“Am prieteni de etnie romă!”
16 august 2007

Rezultatele diagnosticării cu rasismometrul, la care s-au supus voluntar mai mult de 600 de persoane în timpul
evenimentului „Testează-ţi sănătatea civică” desfăşurat în perioada 10-12 august pe esplanada Teatrului Naţional
Bucureşti, sunt acum publice.
Unul dintre rezultatele surprinzătoare este faptul că formarea stereotipului negativ faţă de romi se realizează fără
influenţa experienţei personale; astfel 21% dintre respondenţi nu au avut niciodată un conflict cu romi, dar, cu toate
acestea, nu doresc să stea în acelaşi oraş cu ei.
Din totalul participanţilor, 53,5% au declarat că nu au avut deloc sau foarte rar conflicte cu romi, că nu îşi doresc să
locuiască într-un oraş fără romi şi că valoarea tensiunii lor nu are nicio legătură cu faptul că romii ar fi infractori. 23,45%
au dat un răspuns neutru, iar 23,05% au raspuns afirmativ la întrebările de mai sus.
46% dintre respondenţi nu sunt de acord ca romii să fie mutaţi, aproape o zecime dintre cei care au dat acest răspuns
dorind ca românii şi romii să rămână împreună, pentru că „suntem toţi oameni” sau pentru că „au aceleaşi drepturi”.
31% dintre cei intervievaţi sunt de acord cu mutarea romilor, mai mult de jumătate dintre ei (60%) propunând soluţii
segregaţioniste (la periferie sau într-un loc al lor, un cartier, un oraş sau chiar o ţară a romilor, oriunde, dar separaţi de
ceilalţi, doar romi). La acest procent de 31% se adaugă un altul de 7% de răspunsuri extremiste („romii să fie mutaţi la
groapa de gunoi”, „la Bug”; exprimarea regretului că nu mai trăieşte Antonescu sau soluţii precum „pistolul”, „să moară
toţi”).
Pentru o selecţie a răspunsurilor la această întrebare, dar şi pentru un montaj video al momentelor importante de pe
durata întregului eveniment, vă rugăm contactaţi-o pe Christina Costa - Senior Local Expert - 0729 038 937 sau pe
Cezara David – Coordonator Relaţii Publice – 0723 818 413, sau transmiteţi un email la christina.costa@hdproject.ro/
cezara@romanicriss.org
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea Capacităţii Instituţionale şi Dezvoltarea de
Parteneriate pentru Îmbunătăţirea Percepţiei şi Condiţiilor Romilor” al Secretariatului General al Guvernului şi
al Agenţiei Naţionale pentru Romi si in cadrul campaniei anti-discriminare, implementată de Romani CRISS, în
parteneriat cu Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sprijinul financiar al Trust for Civil Society in Central and
Eastern Europe.
Pentru eventuale sesizări, contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro
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Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări.
Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de
ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând
diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să
împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările finantate de Proiect şi popoarele de
dincolo de graniţele ei.

