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Reteaua Romani CRISS de monitori locali de drepturile omului – curs de
formare Amnesty International si Romani CRISS

In perioada 26 noiembrie –1 decembrie 2010, Romani CRISS si Amnesty International
organizeaza cursul de formare „Protectia si promovarea drepturilor omului” pentru 20 de
tineri romi, pentru a fi inclusi in reteaua Romani CRISS de monitori locali de drepturile
omului.
In anul 2002 s-a constituit pentru prima oara in Romania o retea de monitorizare pentru
combaterea discriminarii fata de romi. Aceasta initiativa a apartinut organizatiei Romani
CRISS. Reteaua este unica in Europa si, dupa trei ani de functionare si dezvoltare a
capacitatii monitorilor, din 2004 si-a concentrat atentia asupra documentarii cazurilor de
discriminare, abuz sau violenta in domenii specifice de actiune precum educatie, locuinte si
sanatate. Pana in prezent, au fost documentate aproximativ 200 de astfel de cazuri.
Prin intermediul acestui curs, se doreste imbunatatirea cunostintelor participantilor in
domenii precum legislatia nationala si internationala privind protectia drepturilor omului,
combaterea discriminarii si protectia minoritatilor. Participantii vor dobandi cunostinte
teoretice si practice despre monitorizarea cazurilor de incalcare a drepturilor omului din
comunitatile de romi din Romania, precum si despre modalitatile de depunere de plangeri
catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.
Dintre formatorii ii mentionam pe Helle Jacobsen, Campaign Manager, Amnesty
International, Istvan Haller si Dezideriu Gergely, membri ai Colegiului Director al
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, monitori cu experienta din reteaua de
drepturile omului. Vor fi, de asemenea, si invitati speciali, precum reclamantul din cazul
Stoica vs Romania, solutionat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Evenimentul se desfasoara in cadrul proiectului “Implementarea standardelor de drepturile
omului in ceea ce priveste minoritatea romilor din Romania”, implementat de Romani
CRISS cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisa – Budapesta (OSI), Human Rights
Governance Program.
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