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Rezumat 

Acest raport prezintă rezultatele obținute în urma analizei discursului politic reflectat în 
presa scrisă cu referire la etnia rromă, realizată în cadrul proiectului PolRom cu titlul 
„Identificarea metodelor bazate pe dovezi pentru a combate eficient discriminarea romilor, în 
climatul politic în schimbare al Europei”. Pe de o parte, proiectul vizează identificarea și 
înțelegerea atitudinilor românilor față de rromi și disponibilitatea de implicare în acțiuni 
colective în favoarea rromilor. Pe de altă parte, suntem interesați în egală măsură de analiza 
discursului politic pe această problematică, conținuturile și valența acestuia fiind elemente 
sociale cu o influență semnificativă asupra atitudinilor și intențiilor de acțiune amintite mai sus.  

Prin urmare, prezentul raport are ca obiectiv evaluarea discursului politic privitor la 
discriminarea rromilor în presa din România, prin analiza apariției știrilor despre această 
comunitate pe site-urile cu accesare ridicată, din anul 2018. Metoda calitativă folosită în 
demersul nostru a fost cea a analizei de conținut tematice, fiind respectate toate rigorile 
metodologice specifice acesteia, atât în faza de selectare, cât și în cea de analiză propriu-zisă a 
articolelor din presă. Metodologia și elementele procedurale sunt detaliate mai jos, într-o 
secțiune specifică. 

Analiza datelor obținute arată că discursul politic la adresa comunității rrome este foarte 
slab reprezentat în presa românească. Declarațiile politicienilor și ale autorităților române cu 
privire la rromi au fost, în marea lor majoritate, neutre, generate circumstanțial de unele 
evenimente internaționale implicând acțiuni împotriva acestei comunități etnice și care, 
indirect, au interesat și statul român. Referirile la rromi cu caracter negativ sunt în cea mai mare 
parte citări ale declarațiilor unor politicieni externi (în special din Italia), excepție făcând pe 
parcursul unui întreg an, o singură declarație a unui politician român. 
 
Obiectiv  

În cadrul acestei secțiuni a proiectului (WP3: „Teme, resurse și efecte ale discursurilor 
politice despre etnici rromi : analiză specifică în fiecare țară și comparativă între acestea”), 
obiectivul principal a fost acela de a analiza conținuturile și resursele discursului politic referitor 
la rromi, precum și de a înțelege impactul acestuia asupra intervențiilor împotriva discriminării.  

Așadar, ne-am propus să analizăm discursul politic (aparținând atât autorităților statale 
cât și non-statale) din România, precum și contextul în care acesta a fost lansat în mediul online. 
Prin analizele întreprinse s-a urmărit evaluarea existenței sau inexistenței unui discurs anti-
rromi atașat unor mișcări naționaliste din România. Apoi s-a dorit elaborarea unor sugestii 
pentru bune practici și politici de intervenție, caracterizate prin eficiență și durabilitate, în 
vederea combaterii atitudinii negative față de rromi (anti-gipsism). De asemenea, s-a avut în 
vedere și furnizarea unor date care să susțină inițiativele comunităților de rromi pentru a 
diminua acțiunile discriminatorii și a le sprijini în apărarea drepturilor acestei minorități.  

 
Metodă  

Pentru realizarea obiectivului propus, am utilizat o metodologie calitativă, organizată în 
jurul unor evenimente cu impact național în presă. Detaliem în cele ce urmează etapele de lucru.  
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1. Eșantionarea: Selectarea articolelor de presă în vederea constituirii corpusului  

În acord cu ceilalți parteneri din proiect, a fost ales anul 2018 (1 ianuarie - 31 decembrie) 
ca perioadă de analiză a știrilor despre rromi apărute în principalele surse de informare media 
din România. Pentru început, am lucrat la elaborarea unui algoritm de selecție a surselor 
considerate ca fiind cele mai relevante. Criteriile operate au fost:  
 toate publicațiile să aibă apariție pe un site cu acces liber la știri (am eliminat agențiile de 

presă care comercializează știrile); 
 frecvența accesărilor, raportată de diverse site-uri de monitorizare a accesărilor publicațiilor 

respective. În acest sens, am consultat activitatea pe mai multe luni pe 2 site-uri care 
monitorizează traficul online: BRAT SATI (https://www.brat.ro/) și TRAFIC.ro 
(http://www.trafic.ro/vizitatori/top-siteuri-stiri-massmedia); 

 acoperirea geografică a respectivei publicații online. În acest sens, le-am reținut pe cele care 
se adresau publicului la nivel național, eliminând site-urile cu știri locale.  

 eliminarea acelor site-uri care, deși aveau o frecvență de accesare ridicată, erau specializate 
într-un domeniu (modă, finanțe, sport etc.); 

 eliminarea site-urilor care promovau știri scandaloase și senzaționale (de exemplu, 
tabloidele), din cauza riscului de fake-news și a deformărilor informaționale; 

 acordarea de prioritate acelor site-uri de știri asociate unor ziare tipărite sau unor posturi de 
televiziune cu acoperire națională; 

 orientările politice ale tuturor acestor site-uri de știri să acopere întreg spectrul politic 
disponibil. Astfel, publicațiile selectate sunt unele de dreapta (de exemplu, Ziare.com), de 
centru dreapta (de exemplu, Adevărul.ro), de centru stânga (de exemplu, Evz.ro) și de 
stânga (de exemplu, antena3.ro). Nu avem printre site-urile cu accesare relativ ridicată unele 
de orientare extremă politică, de stânga sau de dreapta. De altfel, la ora actuală, în România 
acestea sunt puține și de importanță redusă.  

După aplicarea acestor criterii, am selectat în final următoarele 13 surse de informare 
online, prin care să constituim corpusul destinat analizei: 3 ziare tipărite cu echivalent online 
(Adevărul - https://adevarul.ro/, Evenimentul Zilei - https://evz.ro/), Gândul -  
https://www.gandul.info/), 4 site-uri de știri (Ziare.com - http://www.ziare.com/, DCNews.ro - 
https://www.dcnews.ro/, Newsweek.ro - https://newsweek.ro/, Știripesurse.ro - 
https://www.stiripesurse.ro/), 4 canale TV/site-uri de știri online (Antena 3 -  
https://www.antena3.ro/, Știrile ProTV - https://stirileprotv.ro/, Realitatea -  
https://www.realitatea.net/, Digi24 - https://www.digi24.ro/) și două agenții de presă cu acces 
liber (Mediafax -  https://www.mediafax.ro/ și HotNews - https://www.hotnews.ro/).  

Pasul următor a constat în accesarea arhivei de articole a fiecărui site și identificarea 
celor de interes prin intermediul următoarelor cuvinte cheie: rom, rrom, țigan, precum și variații 
ale acestora (în funcție de gen și număr). În continuare au fost reținute doar articolele în care 
era prezentă o formă de discurs politic, adică declarații ale politicienilor, ale autorităților locale 
și naționale sau ale unor activiști ONG, care vizează populația de rromi. 

În final, au fost reținute 66 de articole. Aspectele abordate acestea sunt variate, 
cuprinzând știri atât cu valență pozitivă, cât și cu valență negativă, putând fi grupate pe șase 
direcții: 

1. Declarația controversată a ministrului de interne italian, Matteo Salvini, cu privire la 
un recensământ al rromilor în Italia (vara 2018); 

2. Evacuarea unei tabere de rromi din Italia (lângă Roma), de către autoritățile italiene 
(vara 2018); 

3. Declarații rasiste ale unui politician român, Florin Roman (preluate și prezentate de 
ziare din postarea acestuia pe Facebook); 
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4. Declarații ale unor politicieni cu ocazia unor sărbători sau comemorări (Ziua 
națională a rromilor, Holocaustul); 

5. Conflicte locale între clanurile de rromi (tulburarea ordinii publice) în unele orașe cu 
probleme: Timișoara, Tg. Neamț, Târgoviște, Ploiești; 

6. Infracțiuni individuale ale rromilor soldate cu arestări, răspândite pe întreg teritoriul 
României (declarații ale poliției, de regulă) – furturi, delapidări, înșelăciuni, tâlhării. 

În acord cu partenerii din echipa de lucru s-a decis identificarea în fiecare țară a primelor 
3 teme (sau „evenimente” cum au fost ele numite) importante, în funcție de numărul de articole 
de presă cu impact național polarizate în jurul acestora. Au rămas așadar în analiză articolele 
care se pot grupa în jurul a trei evenimente, cu impact național. Le prezentăm, mai jos, în 
ordinea importanței, specificând și numărul de articole de presă care au relatat evenimentul (în 
total 29 texte): 

1. Evenimentul 1: Propunerea unui recensământ al comunităților de rromi din Italia 
urmat de expulzarea celor aflați în ilegalitate (14 articole) 

2. Evenimentul 2: Evacuarea de către autoritățile italiene a unei tabere ilegale de rromi 
de lângă Roma („Camping River”) (9 articole) 

3. Evenimentul 3: Postare rasistă pe Facebook împotriva rromilor a unui parlamentar 
român (Florin Roman, deputat al Partidului Național Liberal) (6 articole). 

 
2. Stabilirea criteriilor și a categoriilor utilizate în analiza de conținut tematică 

Fiecare eveniment din cele trei și corpusul articolelor aferente acestuia a fost tratat ca 
unitate de analiză distinctă, în baza unui set de criterii și categorii de analiză tematică construite 
de membrii proiectului. Categoriile principale de analiză au fost Personaje/ Actori sociali, 
Acțiuni, Voci, Timp  și Spațiu, fiecare cu subcategorii specifice vizând îndeosebi valența, 
frecvența și agentivitatea. Sintetizând, următoarele aspecte au fost analizate: 

 afirmațiile publice și declarațiile politicienilor și ale personajelor reprezentând 
autorități ale statului, prezente în corpus (frecvență, raportarea la rromi - neutră, 
pozitivă, negativă); 

 afirmațiile publice și declarațiile reprezentanților unor entități non-statale (ONG-uri, 
asociații civice, persoane individuale etc.) privitoare la rromi (frecvență, raportarea la 
rromi - neutră, pozitivă, negativă); 

 afirmațiile publice și declarații ale rromilor (organizații ale rromilor, persoane 
individuale), prezența femeilor rrome fiind analizată ca o categorie separată (doar 
frecvența de apariție); 

 caracteristici ale evenimentului analizat (scurtă descriere a evenimentului reieșită din 
articol, cuvinte asociate rromilor, alte categorii sociale asociate rromilor); 

 agenți sociali (care dintre personajele de mai sus au inițiat și/ sau realizat acțiuni pro- 
sau anti-rromi menționate în articol); 

 vocile prezente în corpus (personajele ale căror afirmații publice sunt amintite și 
analizate în articol, dar care nu intră în subcategoria agenților sociali); 

 caracteristicile de spațiu și timp ale evenimentului. 
 

Date cantitative 
În cele ce urmează prezentăm o sinteză a datelor obținute în urma analizei tematice a 

celor trei evenimente. Pentru analiza tematică detaliată a fiecărui eveniment în parte, vezi 
Anexele. Succint, evenimentele au fost următoarele: 

Evenimentul 1: Ministrul de Interne italian, Matteo Salvini, a anunțat intenția guvernului 
italian de a face un recensământ al comunității rrome din Italia, pentru a vedea câți sunt și care 
este situația legală a acestora. De asemenea, următoarea acțiune propusă a fost aceea de 
a evacua toate taberele ilegale și de a-i expulza pe toți cei fără cetățenie italiană. Evenimentul 
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nu a fost unul național, dar a fost mediatizat în presa scrisă românească întrucât situația interesa 
și statul român, având în vedere că o mare parte dintre rromii din Italia proveneau din România.  

Evenimentul 2: În urma deciziei Primăriei orașului Roma, pe 26 iulie a început evacuarea 
taberei de rromi „Camping River”, în care trăiau aproximativ 400 de persoane, dintre care un 
procent semnificativ erau cetățeni români. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a 
respins decizia autorităților italiene și le-a cerut să oprească operațiunea, dar fără efect. 
Evacuarea a fost realizată cu asistența reprezentanților ambasadei române în Italia. Persoanelor 
evacuate li s-au oferit două alternative: o sumă de bani pentru a se întoarce în țara de origine 
sau relocarea în spații amenajate pentru imigranți. Conform informațiilor din presă, foarte puțini 
au acceptat una dintre cele două alternative (nu  sunt informații despre ce s-a întâmplat cu restul 
evacuaților).  

Evenimentul 3: Deputatul liberal Florin Roman a postat în iunie 2018 un mesaj pe 
Facebook în care relatează că în aeroport, la îmbarcarea într-o cursă Paris-București, a fost 
deranjat de faptul că „țiganii” au mulți copii și îi iau cu ei doar pentru a profita de condițiile de 
prioritate la îmbarcare. Deputatul a mai subliniat că el îi numește „țigan” și nu „rromi” pentru 
a nu se confunda cu „români”. Postarea a avut sute de redistribuiri, primind o serie de comentarii 
dezaprobatoare, inclusiv de la unii dintre colegii săi de partid. Ulterior, politicianul a șters 
postarea. 

Analiza distribuției principalelor categorii de personaje în funcție de frecvențele de 
apariție este sintetizată în graficele de mai jos.  

 

  
 

Se poate observa cu ușurință că majoritatea personajelor evocate în corpusul analizat este 
reprezentată de autorități/ instituții de stat și politicieni. Sunt prezente și personaje aparținând 
societății civile, dar într-o proporție cu mult mai mică sau deloc (vezi evenimentul 3). Deși, ca 
personaje, rromii reprezintă mai mult de o treime din totalul frecvențelor personajelor 
menționate în corpus, aceștia nu intră în subcategoriile „agenți sociali” sau „voci”. Referirile la 
comunitatea rromă se fac întotdeauna ca la un personaj general, colectiv, și aproape mereu în 
calitate de obiect/ țintă a acțiunilor sau a discursului celorlalte personaje.  

Următorul set de grafice de mai jos prezintă sintetic datele cu referire la analiza 
declarațiilor personajelor analizate, în funcție de valența discursului prin raportare la etnicii 
rromi (pozitiv/ aliat, negativ/ ostil, neutru). 

 

 
 

În medie, din totalul personajelor reprezentând atât instituțiile de stat cât și societatea 
civilă, mai mult de jumătate au o poziție și un discurs negativ la adresa comunităților rrome. 
Aproximativ un sfert dintre declarațiile analizate sunt formulate în termeni neutri, doar un 
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procent de aproximativ 25% dintre personaje având o atitudine explicită împotriva discriminării 
și, prin urmare, un fel de poziție de aliați ai comunității rrome. Totuși n-am spune că această 
ultimă categorie este în mod explicit pro-rromi (cu foarte puține excepții), întrucât nu se aliază 
deschis cu comunitatea rromă în sine și cu specificul acesteia, ci mai degrabă cu ideea generală 
de tratament egal al minorităților, imigranților sau al tuturor cetățenilor Uniunii Europene.  
 
Analiza calitativă a rezultatelor  
 

1. O privire de ansamblu asupra evenimentelor analizate  
Ca o primă remarcă generală, dar foarte importantă, cu privire la contextul românesc, 

trebuie subliniat faptul că rromii și/ sau diverse aspecte legate de aceștia nu reprezintă un subiect 
de discuție/ dezbatere prezent în discursul politic românesc propriu-zis. Cel puțin aceasta este 
concluzia cu privire la articolele din presă pe tot parcursul anului 2018 (care, la noi, spre 
deosebire de alte contexte politice prezente în acest proiect, nu a fost an electoral). În anul 
analizat, discursul politic din România s-a focalizat în principal pe probleme naționale precum 
corupția, justiția și o serie de ordonanțe de guvern controversate. Declarațiile politicienilor și 
ale autorităților române cu privire la rromi au fost generate mai mult circumstanțial și nu de 
aspecte naționale, ci de unele evenimente internaționale implicând acțiuni împotriva acestor 
comunități etnice și care, indirect, au interesat și statul român.  

Deși majoritatea celor implicați în acțiunile analizate sunt cetățeni români, locul 
desfășurării primelor două evenimente este internațional, aproape toate declarațiile apărute în 
presă aparținând autorităților și altor personaje din afara României. Implicarea autorităților 
române este minima, prin câteva declarații ale ministrului de externe, concordante cu cele ale 
autorităților locale din teritoriile unde au avut loc evenimentele, respectiv din Italia.  

Putem spune că, în ansamblu, cele întâmplate nu au fost ”speculate” politic de politicienii 
români, întrucât nu apare nici o declarație din partea vreunui partid politic sau politician din 
România. Totuși, există declarații clare în corpus din care se poate concluziona că, în Italia, 
evenimentele respective au fost folosite și în scop politic, în special de către politicienii de 
extrema dreaptă.  

Cel de-al treilea eveniment analizat reprezintă un caz rar de exprimare a unor opinii 
rasiste în spațiul public românesc. Astfel de situații sunt rare din cel puțin trei motive posibile. 
În primul rând, în România sunt puține minorități etnice, de aceea actorii sociali care se exprimă 
în spațiul public (jurnaliști, politicieni etc.) sunt foarte atenți să nu lezeze interesele și imaginea 
publică a acestor grupuri etnice. În al doilea rând, nu avem în România un partid de extremă 
dreapta cu reprezentare în Parlament sau care să aibă o voce publică semnificativă și care ar 
putea duce la apariția mai multor evenimente precum cel analizat aici. Un al treilea motiv ar fi 
și vigilența crescută atât a organizațiilor nonguvernamentale care apără drepturile minorităților, 
precum și a unei organizații de stat (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării), care 
oricând pot aduce în instanță un astfel de eveniment. Așa s-a întâmplat cu fostul președinte al 
României, T. Băsescu, care a fost dat în judecată pentru o insultă rasistă adresată unui jurnalist 
în 2007. 

Prin urmare, astfel de afirmații discriminatorii exprimate public sunt excepții și 
reprezintă mai degrabă opinii personale decât declarații ale unui lider politic sau ale unui 
purtător de cuvânt al vreunui partid politic. Aceasta este și situația analizată în corpusul nostru. 
Presa românească nu a amplificat acest eveniment, dar a sancționat moral persoana care a postat 
această opinie personală pe Facebook, adică deputatul liberal F. Roman. Pe de o parte presa din 
România (fără excepție) a arătat atitudinea rasistă a acestui politician și, pe de altă parte, a 
permis anumitor persoane și organizații să-și exprime dezaprobarea față de această atitudine 
negativă referitoare la etnicii rromi.  
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Totuși aceste luări de poziție sunt puține și fără un efect real. Aceste declarații par 
formale, exprimate mai degrabă pentru a salva imaginea partidului din care face parte deputatul, 
decât pentru a repara imaginea afectată a comunității rrome sau pentru a sancționa atitudinea 
colegului lor prin măsuri concrete. Evenimentul nu a generat o polemică sau dezbatere politică, 
nu au fost alte persoane sau partide politice care să intervină pe canalele media și totul s-a 
terminat foarte repede. Valența tuturor articolelor din acest corpus este negativă pentru că ele 
aduc în discuție stereotipurile și prejudecățile legate de rromi. 

 
2. Caracterul activ/ pasiv al personajelor  

Ca în orice articol din presă, nu toate personajele prezente în conținutul articolului au 
o voce (le sunt citate declarațiile, părerile, opiniile etc.) sau, mai mult, nu toate dețin rolul 
principal. Din această perspectivă, în cadrul analizei de conținut realizate am făcut distincția 
între trei sub-categorii de personaje: a. personaje active (agenți sociali): autori ai unei acțiuni 
propriu-zise sau cu inițiativa unei acțiuni, fie ea anti-rromi, pro-rromi sau împotriva unei acțiuni 
anti-rromi; b. voci: personaje care au o „voce” (declarațiile/ afirmațiile lor sunt fie citate, fie 
raportate în articol) exprimând o opinie sau o reacție, dar care nu sunt agenții unei acțiuni; c. 
altele: personaje la care se face trimitere în textul articolului, doar evocate sau menționate, dar 
fără „voce”.   

 
2.1. Personaje active (agenți) 

În aproape toate articolele aferente evenimentelor analizate, agenții sunt doar din 
categoria personajelor reprezentând instituții de stat și politicieni. Excepție fac două personaje 
reprezentând societatea civilă și un singur articol în care este prezentată o acțiune oficială de 
protest organizată în București de un grup de activiști rromi din România. Protestul a fost 
o acțiune colectivă în solidaritate cu comunitățile de rromi discriminate în străinătate, 
condamnând rasismul împotriva rromilor nu doar în Italia, ci și în alte câteva state europene. 
Nu a fost menționată participarea la această acțiune-protest a altor cetățeni ne-rromi. 

a. Principalele personaje active anti-rromi din primele două evenimente analizate 
sunt, în primul rând, ministrul de interne italian M. Salvini (și, prin extensie, guvernul italian), 
autoritățile locale din Roma și câțiva politicieni italieni, toți membri ai partidului extremist de 
dreapta al acestuia. Atât discursul, cât și intențiile de acțiune ale acestora sunt discriminatorii, 
atât recensământul propus de Salvini, cât și evacuarea taberei Camping River vizând în mod 
explicit numai comunitatea rromă, nu și alte categorii de minorități sau imigranți. Analizând 
argumentele prin au fost susținute aceste acțiuni, se poate observa un discurs dublu (duplicitar). 
Pe de o parte, acțiunile sunt legitimate / susținute de nevoia de ordine în stat, precum și de 
intenții bune, paternaliste. ”Unii vorbesc de «șoc», de ce? Mă gândesc doar la acești bieți copii 
[rromi] care sunt învățați să fure și să trăiască în ilegalitate” (M. Salvini). „Planul nostru este 
să desființăm taberele și să îi integrăm. Este datoria noastră să verificăm cine sunt şi unde 
locuiesc pentru a le putea furniza servicii sociale” (G. Picchi). „ E inacceptabil să continuăm 
să finanțăm astfel de locuri care creează ghetouri și unde, mai presus de toate, condițiile de 
trai nu protejează drepturile copiilor, femeilor și bărbaților.” (V. Raggi, primarul Romei). Dar, 
pe de cealaltă parte, există și afirmații clar ostile și discriminatorii. Salvini a promis că va lua 
măsuri împotriva rromilor din țară, pe care i-a acuzat de „numeroase furturi și ilegalități”. ”Nu 
cedez și merg înainte! Întâi italienii și siguranța lor”; ”Romii italieni, din nefericire, trebuie 
să-i păstrezi acasă”.  

 În ceea ce privește al treilea eveniment analizat, există un singur personaj activ 
împotriva rromilor și anume deputatul liberal F. Roman. În postarea sa, acesta susține 
întoarcerea folosirea numelui de „țigani” ca fiind mai bun pentru că nu se confundă cu „români” 
și îi acuză pe etnicii rromi că sunt leneși, că sunt profitori și că preferă să primească ajutor social 
decât să muncească, că au mulți copii și că se folosesc de ei pentru a obține diverse avantaje 
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oferite de societate, că își trimit copiii la cerșit de aceea aceștia sunt prea „ocupați” pentru a mai 
fi educați. 

b. Printre personajele active aliați ai rromilor identificate în corpusul aferent primului 
eveniment analizat, este un grup de 21 de parlamentari europeni (dintre care 13 sunt români) 
semnatari ai unei scrisori deschise oficiale adresată primului-ministru italian, împotriva 
declarațiilor anti-rromi ale lui Salvini și a recensământului rromilor din Italia. Argumentele 
aduse de aceștia au fost: tratamentul egal, nediscriminatoriu al rromilor în calitatea lor atât de 
cetățeni români, cât și de cetățeni ai Uniunii Europene, respectarea drepturilor omului. 
Discursul acestora evocă de asemenea istoria discriminării etnicilor rromi, Holocaustul din 
România în rândul rromilor, și face referire și la Berlusconi (fost prim-ministru italian) care a 
vizat comunitatea rromă în scop propagandist. Comisia Europeană este un alt personaj activ 
aliat al rromilor prin raportare la evenimentul analizat, avertizând statul italian că va lua măsuri 
împotriva acestuia dacă va da curs propunerii de a realiza recensământul rromilor. Discursul 
pro-rromi al parlamentarilor europeni este mai explicit focalizat pe comunitatea rromă, pe 
specificul și istoria discriminării acesteia, făcându-l mai mult să fie un tip de discurs aliat. 
Reacția Comisiei Europene este mai „corectă politic”, mai degrabă nespecifică, sancționând 
discriminarea în general și referindu-se la categorii mai ample precum imigranți sau cetățeni 
UE din care, implicit, face parte și comunitatea rromilor.  

Cu referire la evacuarea taberei de rromi Camping River, un aliat activ al acestora este 
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) care a interzis și suspendat distrugerea 
taberei, dar a cărei decizie a fost ignorată de autoritățile italiene de la Roma. De asemenea, un 
alt agent pro-rromi  este asociația „Articolo 21”, o organizație non-guvernamentală pentru 
apărarea drepturilor omului, ai cărei avocați au reprezentat la CEDO trei persoane de etnie 
rromă, rezidenți în tabăra Camping River care au respins ordinal de evacuare. Din aceeași 
categorie a societății civile face parte și singurul personaj activ pro-rromi prezent în articolele 
aferente celui de-al treilea eveniment și anume sociologul C. Necula, membru al organizației 
non-guvernamentale Alianța Civică a Rromilor: ”Când vezi afirmațiile acestui deputat, singura 
soluție este justiția. Iar noi, Organizația Romilor (Alianța Civică a Romilor), vom merge la 
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și, probabil, și într-un proces mai amplu 
dacă va fi cazul."  

Totuși, dacă e să ne uităm mai nuanțat la conținuturile declarațiilor personajelor din cele 
două tabere în termeni de valență a discursului, trebuie să remarcăm și să ținem cont de faptul 
că toate afirmațiile negative din primele două evenimente nu se referă la rromi în general sau 
la rromi ca grup etnic, ci specific, la rromii dintr-un anumit loc, într-o anumită situație. Așadar, 
discursul negativ nu este plasat la un nivel categorial, ci la nivelul unui grup particular, specific 
(rromii din tabăra Camping River sau, la un nivel un pic mai larg, rromii din Italia). Doar în 
cazul celui de-al treilea eveniment analizat, toate afirmațiile negative conținute în postarea 
deputatului liberal sunt făcute la un nivel categorial, cu referire la rromi în general, ca grup 
etnic, fără alte particularizări sau contextualizări (de exemplu, la grupul de rromi din aeroport). 
Prin contrast, discursul pozitiv la nivelul întregului corpus este organizat pe două paliere, 
particular și general. La un nivel specific identificăm câteva reacții corespondente declarațiilor 
negative ale autorităților italiene (rromii din tabăra Camping River și rromii din Italia). Dar 
mare parte a discursului pozitiv, de tip aliat sau pro-rromi este construit la nivel categorial, cu 
referire la rromi ca minoritate etnică în general, asociată de asemenea cu alte categorii sociale 
mai largi precum cetățeni români, cetățeni europeni, cetățeni UE sau imigranți.  
 
2.2. Voci 

Așa cum am precizat mai sus, puține dintre personajele prezente în articolele de presă 
analizate au calitatea de agenți/ personaje active. Marea majoritate a actorilor sociali menționați 
se încadrează în sub-categoria numită de noi „voci”, adică personaje ale căror declarații/ 
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afirmații sunt citate sau raportate în articol, dar care nu inițiază/ propun o acțiune propriu-zisă, 
ci doar exprimă o opinie sau o reacție la acțiunile aflate în discuție. Pentru a întregi analiza 
calitativă detaliată, în această secțiune vom prezenta, sintetic, aspectele relevate de analiza 
discursurilor acestor voci prezente în corpusurile aferente celor trei evenimente analizate.  

Un prim aspect relevant și valabil pentru întreg corpusul de articole analizate este acela 
că, în termeni de valență a discursului, toate declarațiile sau luările de poziție ale personajelor 
„voci” sunt pozitive sau neutre. Deși, în esență, din articole se conturează o imagine de 
ansamblu negativă a etnicilor rromi, acest lucru se datorează faptului că toate cele trei 
evenimente prezentate sunt negative prin raportare la această comunitate etnică și că inițiatorii 
acestora (personajele active) au o atitudine ostilă, discriminatorie la adresa rromilor. Vocile 
analizate au o poziție pro-rromi mai degrabă prin faptul că reacționează la acțiunile/ declarațiile 
negative de mai sus, dar foarte puține dintre aceste voci au un discurs explicit pozitiv, în care 
rromii să fie portretizați într-o lumină favorabilă propriu-zisă legată de specificitatea lor ca și 
comunitate etnică. 

a. Vocile aliaților rromilor legate de primele două evenimente conexe analizate, vin 
atât din categoria personajelor reprezentând autoritățile statului, cât și a celor reprezentând 
societatea civilă, sub forma reacțiilor negative la acțiunile împotriva comunității rrome 
intenționate de M. Salvini și guvernul italian, pe de o parte, precum și de autoritățile locale din 
Roma. Din prima categorie fac parte în special voci ale partidelor politice italiene din opoziție. 
Acestea condamnă recensământul și/ sau expulzarea pe criterii etnice ca fiind o idee 
„aberantă” (Partidul Democrat Italian) și împotriva legilor atât europene, cât și ale statului 
italian. „Italia s-a întors în anul 1938”, anul în care au fost votate legile rasiale care i-au vizat 
pe evreii italieni (M. Cirinna). „Nu putem face ceva anticonstituțional” (L. Di Maio).  

 Vocile aliate civile blamează și ele atât evacuarea taberei Camping River, cât și 
recensământul pe criterii etnice ca fiind împotriva legii, având în plus și referințe specifice la 
actele de discriminare din trecut. „Ministrul de interne nu pare să știe că legea italiană nu 
permite un recensământ bazat pe etnie. În plus, există deja date și cifre privind persoanele care 
trăiesc în taberele formale și informale și foarte puțini romi ilegali sunt apatrizi, astfel încât să 
fie expulzați. De asemenea, reamintim că romii italieni sunt prezenți în țara noastră, de cel 
puțin o jumătate de secol și sunt uneori `mai italieni` decât mulți dintre concetățenii noștri'' (C. 
Stasolla). Un recensământ al rromilor „ar arăta că legile și măsurile rasiste din urmă cu mai 
bine de 80 de ani sunt, din nefericire, uitate” (Uniunea comunităților evreiești). V. Speranza, 
reprezentant al unei organizații non-guvernamentale italiene afirmă că „statul italian ar trebuie 
să ajute integrarea rromilor, nu să-i împingă și mai mult la marginea societății. ‘Este un mod 
indecent de a trata oamenii, deși ar exista soluții pentru toate acestea’, sugerând crearea unor 
comunități ‘low-rent’ (cu chirii reduse) unde oricine să poată trăi, inclusiv romii, italienii 
săraci și refugiații”. 

Cu referire la postarea considerată discriminatorie a deputatului liberal F. Roman, vocile 
pro-rromi sunt cele ce exprimă indignarea și blamarea fățișă a acestei acțiuni. Cele mai multe 
voci citate în corpus sunt anonime, aparținând persoanelor civile care au reacționat tot prin 
postări personale: „Florin Roman, secretar adjunct al PNL, este pur și simplu un rasist. Rușine, 
Partidul Național Liberal”; „Rasism ieftin din partea unui deputat PNL. Domnule Florin 
Roman, vă amintesc că acum 30 ani în Africa de Sud, erau autobuze speciale pentru negri. Într-
o epocă de tristă amintire numită Apartheid. Care este soluția dvs., domnule deputat? Să 
interziceți accesul rromilor la bordul avionului? Rușine să vă fie, domnule deputat!”; 
„Rasismul este o formă de abjecție umană. Dezgustător! Nu aveți ce căuta în Parlament! 
Demisia imediat!” ; „Cu astfel de reprezentanți, PNL e mai rasist și discriminatoriu pe zi ce 
trece...”. Există în acest corpus și vocea unui politician (V. Alexandru, fost ministru și actual 
consilier al președintelui Partidului Național Liberal) ca reacție negativă la postarea colegului 
de partid, dar al cărei obiectiv pare a fi mai degrabă apărarea imaginii partidului din care face 
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parte, și mai puțin imaginea știrbită a comunității etnice : „Florin Roman, NU! Postarea ta (…) 
lovește în valorile organizației din care facem parte. Și e mai grav decât orice supărare a unui 
om despre care știu că muncește cu seriozitate.” 

b. Vocile neutre. Trebuie precizat că această subcategorie de voci este prezentă doar în 
articolele aferente celor două evenimente internaționale analizate, cele localizate pe teritoriul 
italian. În raport cu acest tip de discurs, în analiza noastră calitativă am făcut distincția între alte 
două sub-subcategorii de voci. Pe de o parte sunt vocile cu un discurs ambiguu și cu o poziție 
neclară în raport cu evenimentul analizat. De exemplu, M. Thooris a criticat aluziile la 
Holocaust ca „o eroare morală gravă" și spune că guvernul italian „pur și simplu dorește să 
aplice legea italiană", de asemenea „cu privire la imigrație". Nirenstein, fost jurnalist, spune: 
„Îl condamn pe Salvini pentru ceea ce a spus, pe baza egalității de șanse. Bineînțeles, mă simt 
solidar cu țiganii, ca o relație de comuniune între victime ale Holocaustului. Dar egalitatea 
înseamnă, de asemenea, respectarea egală a obligațiilor legale".   

 A doua sub-subcategorie este reprezentată de vocile cu adevărat neutre, voci care, deși 
spun ceva (în sensul de declarații sau afirmații), nu spun de fapt nimic în esență. Este vorba de 
un discurs foarte ”septic” (cum l-am numit noi), fără nici o luare de poziție, reacție sau valență 
explicită. În mod destul de surprinzător (având în vedere că un număr mare de rromi din Italia 
vin din România), vocile autorităților române, pe lângă faptul că sunt extrem de puține, intră în 
această a doua sub-subcategorie. De exemplu, cu referire la evacuarea taberei de rromi de lângă 
Roma, comunicatul oficial al reprezentanților statului român spune : "Ambasada României în 
Italia are permanent în atenție situația cetățenilor români din Italia, aflați în centre de protecție 
socială sau tabere și își desfășoară constant activitatea cu respectarea principiului 
suveranității naționale a statului-gazdă, în limita competențelor și în conformitate cu 
prevederile convențiilor internaționale privind relațiile diplomatice și, respectiv, cele 
consulare”. Legat de propunerea lui Salvini privind recensământul rromilor și expulzarea celor 
aflați în ilegalitate, C. Dan, ministrul de interne al României afirmă : „Italia este o țară în care 
comunitatea de romi este consistent reprezentată. Am discutat cu omologii mei, inclusiv despre 
necesitatea de a lua în calcul ca ofițerii de suport operativ detașați în aceste state în care avem 
reprezentare numeroasă să se apropie mai mult de autoritățile de acolo. În mod normal, pe 
procedură, lucrurile astea le analizăm cu statul respectiv și găsim soluția legală". Acest tip de 
discurs neutru, rezervat al oficialităților române este o realitate subliniată și de discursul 
activiștilor rromi protestatari din București amintiți mai sus: „Protestul trebuie văzut ca un 
semn de solidaritate cu romii din afară, ca ei să înțeleagă că nu sunt singuri, chiar dacă 
autoritățile din România nu fac nimic în sensul ăsta și nu se poziționează ferm să dezaprobe 
ferm discursul și acțiunile rasiste de crimă împotriva romilor".  

c. Vocile rromilor. Deși toate acțiunile și discursurile analizate în prezentul raport 
vizează explicit etnicii rromi, aceștia sunt aproape inexistenți ca voci sau luări de poziție 
preluate și prezentate de presa românească. Singura excepție notabilă este articolul deja amintit 
mai sus, în care este prezentată o acțiune oficială de protest organizată în București de un grup 
de activiști rromi din România. Protestul a fost o acțiune colectivă în solidaritate cu 
comunitățile de rromi discriminate în străinătate, condamnând rasismul împotriva rromilor nu 
doar în Italia, ci și în alte câteva state europene și, în același timp, blamând lipsa de luare de 
poziție fermă din partea autorităților statale românești.  

 Cu referire la evacuarea taberei Camping River, în toate articolele analizate apare doar 
o voce colectivă de protest a rezidenților taberei (Romii au protestat în ultimele zile împotriva 
evacuării, cu pancarte al căror mesaj se adresa primarului Romei: „Virginia Raggi, lasă-ne 
familiile în pace") și sunt citate vocile a două femei rrome care subliniau actele de agresivitate 
ale autorităților în timpul operațiunii de evacuare („Ne-au dat afară cu forța. Au împins 
femeile” ; o altă femeie, Gordana Khardzic, susține că polițiștii au folosit spray-uri cu piper și 
că au lovit o femeie. „Au pălmuit o fată. Cumnata mea a leșinat”). 
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Raportat la celelalte două evenimente analizate aici, nu există referințe la anumite 
persoane sau voci de etnie rromă care să ia poziție sau să vorbească public despre acestea.  

 Deși, ca personaj, rromii reprezintă o treime din totalul frecvențelor personajelor 
menționate în corpusul analizat (vezi graficele din secțiunea date statistice), mențiunile și 
referirile la aceștia se fac aproape întotdeauna ca la un personaj general, colectiv, și mai mereu 
în calitate de obiect/ țintă a acțiunilor sau a discursului autorităților sau politicienilor. Așa cum 
am mai subliniat deja, chiar și în discursurile non-discriminatorii, de tip aliat, raportarea la ei 
se face tot în termeni generali, fără specificitate, adesea prin asimilarea lor la categorii sociale 
mai largi și mai eterogene precum imigranți, cetățeni europeni sau cetățeni români.  
 
Sugestii privind reducerea atitudinii discriminatorii la adresa rromilor  

Reamintim faptul că obiectivul general al demersurilor din acest proiect vizează atât 
înțelegerea atitudinilor românilor față de rromi și disponibilitatea de implicare în acțiuni 
colective în favoarea rromilor, precum și analiza discursului politic pe această problematică, 
care, prin conținuturi și valență, creează un fundal mai mult sau mai puțin benefic de influențare 
a acestor atitudini și intenții de acțiune.  

Rezultatele obținute în alt pachet de lucru al prezentului proiect (vezi raport WP2) indică 
faptul că scăderea percepției rromilor drept o amenințare ar face ca preocuparea majorității 
pentru bunăstarea acestei minorități etnice să aibă un efect crescut asupra intenției de a participa 
la acțiuni în favoarea rromilor. De asemenea, creșterea emoțiilor pozitive, cum ar fi simpatia și 
empatia, împreună cu preocuparea morală vor avea un impact pozitiv asupra implicării 
românilor în acțiuni favorabile etnicilor rromi. Coroborând aceste rezultate cu cele relevate de 
analiza calitativă detaliată în prezentul raport, putem formula o serie de concluzii și sugestii 
utile în demersurile de diminuare a atitudinilor discriminatorii ale unora, precum și de suport și 
întărire a atitudinilor și intențiilor favorabile ale altora. 

 Faptul că discursul politic românesc cu privire la etnicii rromi s-a dovedit a fi slab 
reprezentat, neutru și determinat mai degrabă contextual de evenimente internaționale creează 
un mesaj de fundal ambivalent. Pe de o parte, neutralitatea, văzută ca lipsă a unui discurs 
explicit ostil și discriminatoriu, este favorabilă. Aceasta poate crea un climat în care atitudinile 
extremiste sau ostile ale unora dintre cetățenii români nu își găsesc un teren fertil de exprimare 
și nu sunt încurajate. Faptul că în discursul public românesc aspectele legate de etnicii rromi nu 
sunt „exploatate” în sens politic sau propagandist este un element foarte bun care ar trebui 
menținut și încurajat în continuare. Vigilența cu privire la evidențierea și sancționarea (măcar 
morală) a declarațiilor negative făcute în spațiul public de reprezentanți ai autorităților sau 
partidelor politice naționale, fie ele și accidentale, este o bună practică care trebuie și ea 
menținută și încurajată. 

 Pe de altă parte însă, neutralitatea, văzută ca precauție, rezervă sau lipsă de asumare, ar 
putea constitui un element de fundal nefavorabil. Climatul creat de această neutralitate ar putea 
încuraja indiferența, dezinteresul, dezangajarea, atitudinea paternalistă a majorității, aspecte ce 
nu fac decât să mențină statut-quo-ul în spatele corectitudinii politice formale. Sugestia 
desprinsă din analiza noastră ar fi spre o mai explicită implicare și luare de poziție a autorităților 
și politicienilor în chestiuni legate de acțiuni discriminatorii la adresa rromilor. A avea o reacție 
de tip aliat explicită prin sancționarea, fie ea măcar morală, a demersurilor sau declarațiilor 
negative împotriva etnicilor rromi, ar stimula și întări atitudinile favorabile și intențiile de 
acțiune prosociale în raport cu aceștia. 

 O altă sugestie ar fi aceea de a da voce rromilor în spațiul public. Știrile sau evenimentele 
redate în presa scrisă ar trebui să prezinte și percepțiile, opiniile, declarațiile rromilor cu referire 
la acțiuni în care sunt implicați sau îi vizează în mod direct, pentru a nu li se mai creiona 
preponderent doar imaginea de țintă, de obiect pasiv al acțiunilor altora.  



PolROM — REC-AG-2017 / REC- RDIS-DISC-AG-2017 

11 
 

 De asemenea, lipsa unui discurs negativ este necesară, dar poate nu și suficientă în 
stimularea unei percepții sau atitudini mai favorabile despre un grup social, oricare ar fi el. O 
altă sugestie utilă pentru conținuturile vehiculate în mass-media ar fi să aducă în spațiul public 
și acțiuni, inițiative, caracteristici, evenimente care să releve specificul acestei minorități în 
cheie pozitivă sau care să mediatizeze și să sublinieze impactul favorabil (pentru întreaga 
comunitate, indiferent de etnie) al demersurilor și proiectelor de intervenție cu referire la rromi 
inițiate de diverse ONG-uri sau proiecte la nivel local. 

 Plecând de la faptul că două dintre evenimentele analizate aici nu au fost interne, ci 
internaționale, am sugera ca fiind oportună crearea unui cadru de colaborare mai amplu și mai 
bine structurat, atât politic cât și legislativ și economic (protocoale clare de acțiune, fonduri 
alocate, persoane implicate) între autoritățile românești și statele în care comunitățile de rromi 
imigranți din România sunt mai numeroase, prin care să se gestioneze migrația rromilor în 
spațiul european. În acest sens, cadrul de acțiune propus ar acționa la toate nivelurile posibile 
necesare, de la nivelul ministerelor de externe până la nivelul autorităților locale, primării și 
poliție. 

 La fel de oportună considerăm a fi și crearea unui organism european non-guvernamental, 
finanțat din fonduri europene, care să monitorizeze, pe întreg continentul, declarațiile și 
acțiunile discriminatorii la adresa populației de rromi (Observatorul European de Monitorizare 
a Discriminării Rromilor). Sarcinile unei astfel de agenții ar putea fi următoarele: sesizarea 
declarațiilor discriminatorii în spațiul public, analiza acțiunilor cu caracter discriminatoriu al 
entităților guvernamentale, analiza acțiunilor partidelor extremiste europene, colaborarea cu 
autoritățile în vederea reducerii discriminării, cooperarea cu alte organisme europene care 
combat discriminarea și apără drepturile omului, elaborarea unor rapoarte periodice  etc. 
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